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1.ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΣΡΩΝ
α) Επισοπήγηζη :

β) Επιδόηηζη σπημαηοδοηικήρ
μίζθυζηρ :

γ) Φοπολογική απαλλαγή :

δ) Επιδόηηζη κόζηοςρ
δημιοςπγούμενηρ απαζσόληζηρ

Δσξεάλ παξνρή ρξεκαηηθνύ πνζνύ από ην Δεκόζην γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ησλ
εληζρπόκελσλ δαπαλώλ ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πνπ νξίδεηαη σο πνζνζηό απηώλ.
Κάιπςε ηκήκαηνο ησλ θαηαβαιιόκελσλ δόζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηελ απόθηεζε
θαηλνύξγηνπ κεραλνινγηθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ από ην Δεκόζην. Πξνζδηνξίδεηαη σο
πνζνζηό επί ηεο αμίαο απόθηεζεο απηώλ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο θαηαβαιιόκελεο δόζεηο. Η
επηδόηεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 7 έηε.
Φνξνινγηθή απαιιαγή πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή από ηελ θαηαβνιή θόξνπ εηζνδήκαηνο
επί ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ πξν θόξνπ θεξδώλ, ηα νπνία πξνθύπηνπλ κε βάζε ηε
θνξνινγηθή λνκνζεζία, από ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, αθαηξνπκέλνπ
ηνπ θόξνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο πνπ αλαινγεί ζηα θέξδε πνπ
δηαλέκνληαη ή αλαιακβάλνληαη από ηνπο εηαίξνπο. Σν πνζό ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο
ππνινγίδεηαη σο πνζνζηό επί ηεο αμίαο ησλ εληζρπόκελσλ δαπαλώλ ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ή
θαη ηεο αμίαο ηνπ θαηλνύξηνπ κεραλνινγηθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ πνπ απνθηάηαη κε
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ζπληζηά ηζόπνζν απνζεκαηηθό
πλίζηαηαη ζηελ θάιπςε από ην Δεκόζην κέξνπο ηνπ κηζζνινγηθνύ θόζηνπο (άξζξν 2, παξ.31
Γ.Α.Κ.) ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη ζπλδένληαη κε ην επελδπηηθό
ζρέδην θαη νη νπνίεο δελ ιακβάλνπλ θακία άιιε θξαηηθή ελίζρπζε.

ΜΑΘΕΣΩ ΕΟΙΧΤΘ «ΕΠΙΧΕΙΡΘΞΑΣΙΜΡΣΘΣΑ ΠΡΝΤ ΞΙΜΡΩΟ ΜΑΙ ΞΙΜΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΟ»
Σκοπόσ του κακεςτϊτοσ «Επιχειρθματικότθτα Πολφ Ξικρϊν Μαι Ξικρϊν Επιχειριςεων» είναι θ παροχι ενόσ πλιρουσ
πλαιςίου κινιτρων με βαςικό ςτόχο τθ δθμιουργία επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν ςε Πολφ Μικρζσ και Μικρζσ Επιχειριςεισ
που προτίκενται να πραγματοποιιςουν αρχικι επζνδυςθ ςε κάποιουσ από τουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ του νόμου.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του παρόντοσ κακεςτϊτοσ για το ζτοσ 2020 ανζρχεται ςε 205.000.000 ευρϊ, εκ των οποίων
200.000.000 ευρϊ που αφοροφν τα είδθ ενίςχυςθσ τθσ επιχοριγθςθσ, τθσ επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και τθσ
επιδότθςθσ του κόςτουσ τθσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ προζρχονται από τον Προχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων
και τα 5.000.000 ευρϊ αφοροφν το είδοσ ενίςχυςθσ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ.
Στον πίνακα που ακολουκεί περιγράφονται περιλθπτικά τα βαςικά χαρακτθριςτικά και το φψοσ ενίςχυςθσ του κακεςτϊτοσ:

Καθεζηώρ
ενίζσςζηρ

Επισειπημαηικόηηηα Πολύ
Μικπών Και Μικπών
Επισειπήζευν

Κίνηηπο ενίζσςζηρ

Φνξναπαιιαγή, επηδόηεζε
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο,
επηδόηεζε θόζηνπο
δεκηνπξγνύκελεο
απαζρόιεζεο,
επηρνξήγεζε

Ττορ ενίζσςζηρ

Διαδικαζία
αξιολόγηζηρ
και ελέγσος

Παπαηηπήζειρ

πγθξηηηθή

Η ελίζρπζε ηεο
επηρνξήγεζεο παξέρεηαη ζε
πνζνζηό πνπ νξίδεηαη ζην 70%
ησλ αλώηαησλ
επηηξεπόκελσλ εληάζεσλ
ελίζρπζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ
επελδπηηθώλ ζρεδίσλ πνπ
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 12, γηα ηα νπνία ην
πνζνζηό
επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζην 100% ηεο
αλώηαηεο
επηηξεπόκελεο ελίζρπζεο.

ύκθσλα κε ΥΠΕ εθηόο από
ηα
επελδπηηθά ζρέδηα
πνπ ζα εληζρπζνύλ κε
επηρνξήγεζε

Αμηνιόγεζε

3. ΣΡΞΕΙ ΔΡΑΣΘΡΙΡΣΘΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΠΑΓΡΞΕΟΑ ΕΠΕΟΔΤΣΙΜΑ ΧΕΔΙΑ
το κακεςτϊσ ενιςχφςεων του Επενδυτικοφ Οόμου υπάγονται επενδυτικά ςχζδια ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ Ρικονομίασ,
πλθν των εξαιρζςεων που αναφζρονται ςτθν ςυνζχεια.
ΕΠΑΙΡΕΕΙ
Δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Αναπτυξιακοφ Νόμου 4399/2016:
α. Ο τομζασ του χάλυβα, όπωσ ορίηεται ςτο ςτοιχείο 43 του άρκρου 2 Γ.Α.Κ, κατά κατθγορία,
β. Ο τομζασ των ςυνκετικϊν ινϊν, όπωσ ορίηεται ςτο ςτοιχείο 44 του άρκρου 2 Γ.Α.Κ κατά κατθγορία.
γ. Ο τομζασ του άνκρακα, όπωσ ο άνκρακασ ορίηεται ςτο ςτοιχείο 13 του άρκρου 2 Γ.Α.Κ, ςχετικά με καρτικζσ ενιςχφςεισ
προσ τθ βιομθχανία άνκρακα,
δ. Ο τομζασ τθσ ναυπθγίασ.
ε. ςτον τομζα παραγωγισ, διανομισ και υποδομϊν ενζργειασ
ςτ. ςτον τομζα μεταφορϊν (και θ ςυναφισ υποδομι), όπωσ ορίηεται ςτο ςτοιχείο 45 του άρκρου 2 Γ.Α.Κ, κατά κατθγορία.
Επίςθσ εξαιροφνται:


Προβλθματικζσ επιχειριςεισ όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 18 του άρκρου 2 Γ.Α.Κ (άρκρο 1 παρ.4
περίπτωςθ γ’ Γ.Α.Κ)



επιχειριςεισ οι οποίεσ κατά τα δφο ζτθ που προθγοφνται τθσ αίτθςθσ για ενίςχυςθ, ζχουν προβεί ςε
μετεγκατάςταςθ ςτθν επιχειρθματικι εγκατάςταςθ ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί θ αρχικι επζνδυςθ για
τθν οποία ηθτείται θ ενίςχυςθ, ι που κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ τουσ για ενίςχυςθ, δεν δεςμεφονται ότι
δεν κα το πράξουν εντόσ περιόδου δφο ετϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ επζνδυςθσ για τθν οποία
ηθτείται θ ενίςχυςθ. Ωσ «μετεγκατάςταςθ» ορίηεται θ μεταφορά τθσ ίδιασ ι παρεμφεροφσ δραςτθριότθτασ ι
μζρουσ αυτισ από επιχειρθματικι εγκατάςταςθ ςτο ζδαφοσ ςυμβαλλόμενου μζρουσ τθσ ςυμφωνίασ ΕΟΧ
(αρχικι εγκατάςταςθ) ςε επιχειρθματικι εγκατάςταςθ ςτθν οποία πραγματοποιείται θ ενιςχυόμενθ επζνδυςθ
ςτο ζδαφοσ άλλου ςυμβαλλόμενου μζρουσ τθσ ςυμφωνίασ ΕΟΧ (ενιςχυόμενθ εγκατάςταςθ). Μεταφορά
υπάρχει όταν το προϊόν ι θ υπθρεςία ςτθν αρχικι και ςτθν ενιςχυόμενθ εγκατάςταςθ εξυπθρετεί,
τουλάχιςτον εν μζρει, τον ίδιο ςκοπό και καλφπτει τισ απαιτιςεισ ι τισ ανάγκεσ του ίδιου τφπου πελατϊν και
χάνονται κζςεισ εργαςίασ ςτθν ίδια ι παρεμφερι δραςτθριότθτα ςε μία από τισ αρχικζσ εγκαταςτάςεισ του
δικαιοφχου ςτον ΕΟΧ (ςθμείο 61α Άρκρο 2 Γ.Α. Κ.).



Επιχειριςεισ που υλοποιοφν επενδυτικά ςχζδια που πραγματοποιοφνται με πρωτοβουλία και για λογαριαςμό
του Δθμοςίου, βάςει ςχετικισ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ ζργου, παραχϊρθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν.



Επενδυτικά ςχζδια φορζων για τουσ οποίουσ εκκρεμεί διαδικαςία ανάκτθςθσ ενιςχφςεων κατόπιν
προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, με τθν οποία οι ενιςχφςεισ αυτζσ ζχουν κθρυχκεί
παράνομεσ και αςυμβίβαςτεσ προσ τθν εςωτερικι αγορά (άρκρο 1 παρ. 4 Γ.Α.Κ.).

Οι ακόλουκοι τομείσ και κλάδοι οικονομικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ αυτοί προςδιορίηονται βάςει τθσ «Εκνικισ
Ονοματολογίασ Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων – Κωδικοί Αρικμοί Δραςτθριότθτασ 2008» τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ,
και με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 52 ζωσ 58 ιτοι:
-02- Δαςοκομία και Υλοτομία
-05- (Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ)
-06- (Άντλθςθ αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου),
-09.1- (Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν άντλθςθ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου).
-09.90.11- (Υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ για τθν εξαγωγι λικάνκρακα) και εν γζνει όποια δραςτθριότθτα ςχετίηεται με τον τομζα του άνκρακα και του χάλυβα
-36- Συλλογι, επεξεργαςία και παροχι νεροφ εκτόσ των υπθρεςιϊν αφαλάτωςθσ καλαςςινοφ νεροφ αποκλειςτικά με
χριςθ ΑΠΕ.
-41- Καταςκευζσ κτθρίων.
-42- Ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ.
-43- Εξειδικευμζνεσ καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ.
-45- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν.

-46- Χονδρικό εμπόριο.Ματ’ εξαίρεςθ ενιςχφονται τα επενδυτικά ςχζδια των Μ.Α.Δ.:
α. 46.71.12.05 (Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινθτιρεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν των ςκαφϊν))
β. 46.71.13.14 (Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου κζρμανςθσ από μεταπωλθτι)
γ. 46.71.13.16 (Χονδρικό εμπόριο υγραζριου εμφιαλωμζνου ι μθ)
που υλοποιοφνται ςτα νθςιά, για τθ δθμιουργία εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ.
-47- Λιανικό εμπόριο.
-49- Χερςαίεσ μεταφορζσ και μεταφορζσ μζςω αγωγϊν.
-52- Αποκικευςθ και υποςτθρικτικζσ προσ τθ μεταφορά δραςτθριότθτεσ, κατ' εξαίρεςθ ενιςχφονται οι κλάδοι:
αα. 52.22.11.05 *Υπθρεςίεσ τουριςτικϊν λιμανιϊν (μαρίνων)+,
ββ. 52.22.11.06 (Υπθρεςίεσ λειτουργίασ υδατοδρομίων) και,
γγ. 52.29.19.03 *Υπθρεςίεσ μεταφοράσ με διαχείριςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ προσ τρίτουσ (logistics)+.
δδ. 52.21.24.00 *Υπθρεςίεσ χϊρων ςτάκμευςθσ+ - Ενιςχφεται κατ’ εξαίρεςθ επενδυτικά ςχζδια για τθν ίδρυςθ ι
επζκταςθ δθμόςιασ χριςθσ κλειςτϊν ςτακμϊν ιδιωτικισ χριςεωσ επιβατθγϊν αυτοκινιτων χωρθτικότθτασ
τουλάχιςτον ςαράντα (40) κζςεων, επιπλζον εκείνων που επιβάλλει ο εκάςτοτε ιςχφον Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ
για τθν κάλυψθ των μόνιμων αναγκϊν που προκφπτουν από τισ χριςεισ του κτιρίου, εφόςον καταρτίηονται από
επιχειριςεισ εκμετάλλευςθσ δθμόςιασ χριςεωσ υπζργειων ι υπόγειων ςτακμϊν αυτοκινιτων.
-55- Καταλφματα, με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 4.
-56- Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ.
-64- Δραςτθριότθτεσ χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν.
-65- Αςφαλιςτικά, ανταςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά ταμεία.
-66- Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ προσ τισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ και τισ αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.
-68- Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ.
-69- Νομικζσ και λογιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.
-70- Δραςτθριότθτεσ κεντρικϊν γραφείων - δραςτθριότθτεσ παροχισ ςυμβουλϊν διαχείριςθσ.
-71- Αρχιτεκτονικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ μθχανικϊν - τεχνικζσ δοκιμζσ και αναλφςεισ.
-72- Επιςτθμονικι ζρευνα και ανάπτυξθ.
-73- Διαφιμιςθ και ζρευνα αγοράσ.
-75- Κτθνιατρικζσ δραςτθριότθτεσ.
-77- Δραςτθριότθτεσ ενοικίαςθσ και εκμίςκωςθσ.
-78- Δραςτθριότθτεσ απαςχόλθςθσ.
-79- Δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν πρακτορείων, γραφείων οργανωμζνων ταξιδίων και υπθρεςιϊν κρατιςεων και
ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ.
-80- Δραςτθριότθτεσ παροχισ προςταςίασ και ζρευνασ.
-81- Δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν ςε κτιρια και εξωτερικοφσ χϊρουσ.
-82- Διοικθτικζσ δραςτθριότθτεσ γραφείου, γραμματειακι υποςτιριξθ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υποςτιριξθσ
προσ τισ επιχειριςεισ.
-84- Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα - υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ.
-85- Εκπαίδευςθ.
-86- Δραςτθριότθτεσ ανκρϊπινθσ υγείασ, εξαιρουμζνων των επενδυτικϊν ςχεδίων τουριςμοφ υγείασ και ιατρικοφ
τουριςμοφ.
-87- Δραςτθριότθτεσ βοικειασ με παροχι καταλφματοσ, εξαιρουμζνων των επενδυτικϊν ςχεδίων τουριςμοφ υγείασ και
ιατρικοφ τουριςμοφ.
-88- Δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ.
-90- Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τζχνεσ και διαςκζδαςθ.
-91- Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν, αρχειοφυλακείων,μουςείων και λοιπζσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, κατ' εξαίρεςθ
ενιςχφονται οι δραςτθριότθτεσ:
α. 91.01.11 (Υπθρεςίεσ βιβλιοκθκϊν)
β. 91.02 (Δραςτθριότθτεσ μουςείων).
-92- Τυχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα.
-93- Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ
υποπερίπτωςθσ ςτςτ τθσ περίπτωςθσ β τθσ παραγράφου 4. , Kατ' εξαίρεςθ ενιςχφονται οι δραςτθριότθτεσ:
α. 93.11.10.01 Υπθρεςίεσ γθπζδων (4x4, 5x5 κ.λπ.) ποδοςφαίρου, καλακοςφαίριςθσ, αντιςφαίριςθσ κ.λπ.
β. 93.11.10.03 Υπθρεςίεσ κολυμβθτθρίου (πιςίνασ)
-94- Δραςτθριότθτεσ οργανϊςεων.
-95- Επιςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ειδϊν ατομικισ ι οικιακισ χριςθσ.
-96- Άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ υποπερίπτωςθσ ςτςτ τθσ
περίπτωςθσ β τθσ παραγράφου 4 που ακολουκεί.
-97- Δραςτθριότθτεσ νοικοκυριϊν ωσ εργοδοτϊν οικιακοφ προςωπικοφ.
-98- Δραςτθριότθτεσ ιδιωτικϊν νοικοκυριϊν, που αφοροφν τθν παραγωγι μθ διακριτϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν για
ίδια χριςθ.
-99- Δραςτθριότθτεσ εξωχϊριων οργανιςμϊν και φορζων.



τον τομζα του τουριςμοφ, κατ’ εξαίρεςθ υπάγονται ςτα κακεςτϊτα ενιςχφςεων επενδυτικά ςχζδια:
















αα. ίδρυςθσ ι επζκταςθσ ξενοδοχειακϊν μονάδων τουλάχιςτον τριϊν (3) αςτζρων,
ββ. εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ ξενοδοχειακϊν μονάδων που ανικουν ι αναβακμίηονται ςε
κατθγορία τουλάχιςτον τριϊν (3) αςτζρων, αφοφ παρζλκει πενταετία από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ
μονάδασ ι από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ προθγοφμενθσ επζνδυςθσ εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ
μορφισ τθσ μονάδασ, (εφόςον τμιμα τθσ εντάςςεται ςτο εξεταηόμενο επενδυτικό ςχζδιο).
γγ. επζκταςθσ και εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ ξενοδοχειακϊν μονάδων που ζχουν διακόψει τθ
λειτουργία τουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ςτο διάςτθμα διακοπισ δεν ζχει γίνει αλλαγι χριςθσ του κτθρίου και
ότι μζςω τθσ επζκταςθσ ι του εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ αναβακμίηονται ςε κατθγορία
τουλάχιςτον τριϊν (3) αςτζρων,
δδ. ίδρυςθσ, επζκταςθσ και εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ Σουριςτικϊν Ρργανωμζνων
Ματαςκθνϊςεων (camping), τα οποία ανικουν ι αναβακμίηονται ςε κατθγορία τουλάχιςτον τριϊν (3)
αςτζρων,
εε. ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ ξενοδοχειακϊν μονάδων εντόσ χαρακτθριςμζνων
παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτθρίων, τα οποία ανικουν ι αναβακμίηονται ςε κατθγορία τουλάχιςτον δφο
(2) αςτζρων,
ςτςτ. εγκαταςτάςεων Ειδικισ Τουριςτικισ Υποδομισ ,ςυνεδριακά κζντρα, γιπεδα γκολφ, τουριςτικοί λιμζνεσ,
χιονοδρομικά κζντρα, κεματικά πάρκα, εγκαταςτάςεισ ιαματικοφ τουριςμοφ *μονάδεσ ιαματικισ κεραπείασ,
κζντρα ιαματικοφ τουριςμοφ κερμαλιςμοφ, κζντρα καλαςςοκεραπείασ, κζντρα αναηωογόνθςθσ (spa)+, κζντρα
προπονθτικοφ ακλθτικοφ τουριςμοφ, ορειβατικά καταφφγια, αυτοκινθτοδρόμια-, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο ν.
4276/2014 (Αϋ 155),
ηη. ίδρυςθσ ξενϊνων φιλοξενίασ νζων, εφόςον οι δικαιοφχοι είναι ςυνεταιριςμοί ι Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ
Επιχειριςεισ (Κοιν.Σ.Επ.)
θθ. ξενοδοχείων ςυνιδιοκτθςίασ (condo hotels), όπωσ ορίηονται ςτον ν. 4276/2014 (Α’ 155), υπό τθν
προχπόκεςθ ότι θ μεταβίβαςθ ι θ μακροχρόνια μίςκωςθ ενιςχυόμενων τμθμάτων αυτϊν λαμβάνει χϊρα
μετά τθ λιξθ τθσ τιρθςθσ των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων του φορζα τθσ επζνδυςθσ, με τθν επιφφλαξθ των
διατάξεων του άρκρου 21 τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ του κακεςτϊτοσ.
τον τομζα τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και τθσ κοινωνικισ μζριμνασ κατ’ εξαίρεςθ ενιςχφονται τα επενδυτικά
ςχζδια για τθ δθμιουργία κζντρων αποκεραπείασ και αποκατάςταςθσ, όπωσ αυτά κακορίηονται με το άρκρο 10
του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά ςχζδια για τθν παροχι Στζγθσ Υποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ Ατόμων με
Αναπθρία, ςφμφωνα με το άρκρο 30 του ίδιου νόμου.
τον τομζα τθσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων, υπάγονται τα επενδυτικά ςχζδια που κακορίηονται ςτθν
κοινι απόφαςθ αρικμ. 108621/17-10-2016 (ΦΕΚ Β’3410) «Κακοριςμόσ ειδικϊν όρων, προχποκζςεων,
προδιαγραφϊν και περιοριςμϊν για τθν υπαγωγι ςε κακεςτϊτα ενιςχφςεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117),
επενδυτικϊν ςχεδίων του τομζα τθσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο ςθμείο 10 του
άρκρου 2 του καν. (ΕΕ) αρικμ. 651/2014 τθσ επιτροπισ, αποκλειςτικά ςτισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ ενίςχυςθ
του επενδυτικοφ ςχεδίου κακορίηεται με βάςθ τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ του επενδυτικοφ ςχεδίου», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει (Β’ 4122/2017), με τουσ ειδικοφσ όρουσ, προχποκζςεισ, προδιαγραφζσ και
περιοριςμοφσ που ορίηονται ςε αυτιν.



τον τομζα πρωτογενοφσ παραγωγισ, υπάγονται τα επενδυτικά ςχζδια που κακορίηονται:
α. ςτθν υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Κακοριςμόσ των ειδϊν επενδυτικϊν ςχεδίων του
τομζα πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (MME), που
μποροφν να υπαχκοφν ςε κακεςτϊτα ενιςχφςεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και των προδιαγραφϊν, πρόςκετων
όρων, περιοριςμϊν και προχποκζςεων, κακϊσ και κάκε ςχετικοφ κζματοσ για τθν παροχι των ενιςχφςεων ςε
επενδυτικά ςχζδια του τομζα αυτοφ» (Β’ 4122), με τουσ όρουσ, προχποκζςεισ, περιοριςμοφσ και προδιαγραφζσ
που ορίηονται ςε αυτιν, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και
β. ςτθν υπ’ αρ. 88642/25-8-2020 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Κακοριςμόσ των ειδϊν επενδυτικϊν ςχεδίων του
τομζα πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ) κακϊσ και των
μεγάλων επιχειριςεων, που μποροφν να υπαχκοφν ςε κακεςτϊτα ενιςχφςεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), για τα
οποία το αιτοφμενο ποςό ενίςχυςθσ ςε ακακάριςτο ιςοδφναμο επιχοριγθςθσ ανά επενδυτικό ςχζδιο και ανά
επιχείρθςθ υπερβαίνει το ποςό των πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) ευρϊ, και των προδιαγραφϊν, πρόςκετων
όρων, περιοριςμϊν και προχποκζςεων, κακϊσ και κάκε ςχετικοφ κζματοσ για τθν παροχι των ενιςχφςεων ςε
αυτά τα επενδυτικά ςχζδια» (Β’ 3539).

4. ΜΤΡΙΡΙ ΡΡΡΙ ΤΠΑΓΩΓΘ
Οομικι υπόςταςθ επενδυτικϊν φορζων
Στο κακεςτϊσ ενιςχφςεων νόμου υπάγονται επιχειριςεισ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ι ζχουν υποκατάςτθμα ςτθν
Ελλθνικι Επικράτεια κατά τθ χρονικι ςτιγμι ζναρξθσ εργαςιϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου και ζχουν και ζχουν μία εκ των
κατωτζρω μορφϊν:
-

Ατομικισ επιχείρθςθσ, εφ’ όςον το επιλζξιμο φψοσ των επενδυτικϊν ςχεδίων δεν υπερβαίνει τισ πεντακόςιεσ
χιλιάδεσ (500.000) ευρϊ

-

Εμπορικι εταιρία

-

υνεταιριςμόσ

-

Μοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ (Μοιν. .Επ) του Ο.4019/2011 (Α’216), Αγροτικοί υνεταιριςμοί (Α),
Ρμάδεσ Παραγωγϊν (ΡΠ), Αγροτικζσ Εταιρικζσ υμπράξεισ (ΑΕ) του Ο. 4384/2016 (Α’78).

-

Τπό ίδρυςθ ι υπό ςυγχϊνευςθ εταιρείεσ, με τθν υποχρζωςθ να ζχουν ολοκλθρϊςει τισ διαδικαςίεσ
δθμοςιότθτασ πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου,

-

Επιχειριςεισ που λειτουργοφν με τθν μορφι κοινοπραξίασ με τθν προχπόκεςθ καταχϊριςισ τουσ ςτο ΓΕΜΗ,

-

Δθμόςιεσ και δθμοτικζσ επιχειριςεισ και κυγατρικζσ τουσ, εφόςον:
αα. Δεν τουσ ζχει ανατεκεί θ εξυπθρζτθςθ δθμόςιου ςκοποφ
ββ. Δεν ζχει ανατεκεί από το κράτοσ αποκλειςτικά ςε αυτοφσ θ προςφορά υπθρεςιϊν
γγ. Δεν επιχορθγείται θ λειτουργία τουσ με δθμόςιουσ πόρουσ για το διάςτθμα τιρθςθσ των μακροχρόνιων
υποχρεϊςεων του άρκρου 21.

Ειδικότερα, δκαιοφχοι των ενιςχφςεων του παρόντοσ κακεςτϊτοσ ενιχφςεων είναι οι Πολφ Ξικρζσ και Ξικρζσ
Επιχειριςεισ. Κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 του Παραρτιματοσ I του Γ.Α.Κ.:
(α) Ωσ «πολφ μικρι επιχείρθςθ» ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηόμενουσ και
τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα δφο
εκατομμφρια (2.000.000) ευρϊ.
(β) Ωσ «μικρι επιχείρθςθ» ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ και τθσ
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα δζκα
εκατομμφρια (10.000.000) ευρϊ.
Δεν είναι δικαιοφχοι για το παρόν κακεςτϊσ, οι πολφ Μικρζσ και Μικρζσ Επιχειριςεισ, οι οποίεσ ελζγχονται από
μετόχουσ επιχειριςεων που διζκοψαν τθ λειτουργία τουσ κατά το προθγοφμενο δωδεκάμθνο, εφόςον
δραςτθριοποιοφνται ςτθν ίδια ι ςε όμορεσ αγορζσ.
Περιεχόμενο επενδυτικοφ ςχεδίου – Χαρακτιρασ αρχικισ επζνδυςθσ
Τα επενδυτικά ςχζδια που υπάγονται ςτο παρόν κακεςτϊσ ενιςχφςεων, κα πρζπει να ζχουν το χαρακτιρα αρχικισ
επζνδυςθσ (άρκρο 2 ςτοιχείο 49 Γ.Α.Κ.) και ςυγκεκριμζνα να πλθροφν μία από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α. Δθμιουργία νζασ μονάδασ.
β. Επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ υφιςτάμενθσ μονάδασ. Η πρόςκετθ δυναμικότθτα τθσ μονάδασ λόγω του επενδυτικοφ
ςχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτι μόνον εφόςον θ υφιςτάμενθ δυναμικότθτα τθσ μονάδασ μπορεί να πιςτοποιθκεί από
επίςθμα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ.
γ. Διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγισ μιασ μονάδασ ςε προϊόντα ι υπθρεςίεσ που δεν ζχουν παραχκεί ποτζ ςε αυτιν, με τον
όρο ότι οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ υπερβαίνουν τουλάχιςτον κατά 200% τθ λογιςτικι αξία των ςτοιχείων ενεργθτικοφ που
χρθςιμοποιοφνται εκ νζου, όπωσ ζχει καταγραφεί ςτο οικονομικό ζτοσ που προθγείται τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ του
επενδυτικοφ ςχεδίου. Σε περίπτωςθ που ο φορζασ του επενδυτικοφ ςχεδίου δεν ζχει κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
υπαγωγισ μία τουλάχιςτον κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ ι που ςτα υποβλθκζντα οικονομικά ςτοιχεία δεν
αποτυπϊνεται θ παραπάνω προχπόκεςθ, τεκμαίρεται θ μθ πλιρωςθ του ςχετικοφ κριτθρίου.
δ. Θεμελιϊδθ αλλαγι του ςυνόλου τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ υφιςτάμενθσ μονάδασ.
*Επιςθμαίνεται ότι ο εκςυγχρονιςμόσ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ ξενοδοχειακϊν μονάδων (περιπτϊςεισ ββ, γγ, δδ, εε , παρ.
4γ, άρκρου 7 ν. 4399/16) ςυνιςτά περίπτωςθ κεμελιϊδουσ αλλαγισ του ςυνόλου τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ
υφιςτάμενθσ μονάδασ (περίπτωςθ δ άρκρου 5 ν.4399/16).
ε. απόκτθςθ του ςυνόλου ςτοιχείων ενεργθτικοφ, που ανικουν ςε επιχειρθματικι εγκατάςταςθ που ζχει κλείςει και θ

οποία αγοράηεται από επενδυτι που δεν ςχετίηεται με τον πωλθτι και αποκλείει τθν απλι εξαγορά των μετοχϊν μιασ
επιχείρθςθσ.
Ζναρξθ υλοποίθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων – Χαρακτιρασ Μινιτρου
Οι ενιςχφςεισ των κακεςτϊτων του παρόντοσ λειτουργοφν ωσ κίνθτρο, με τθν ζννοια του άρκρου 6 Γ.Α.Κ., για τθν
περαιτζρω ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ι ζργων και δεν παρζχονται για δραςτθριότθτεσ, τισ οποίεσ κα ανζπτυςςε οφτωσ ι
άλλωσ ο δικαιοφχοσ, ακόμθ και αν δεν του είχε χορθγθκεί θ ενίςχυςθ. Οι ενιςχφςεισ ζχουν χαρακτιρα κινιτρου, μόνο
εφόςον ο δικαιοφχοσ ζχει υποβάλει γραπτι αίτθςθ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ ενίςχυςθσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν
του επενδυτικοφ ςχεδίου.
Ζναρξθ των εργαςιϊν είναι το πρϊτο χρονικά ςθμείο μεταξφ είτε τθσ ζναρξθσ των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν που
αφοροφν τθν επζνδυςθ είτε τθσ πρϊτθσ νομικά δεςμευτικισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθν παραγγελία εξοπλιςμοφ ι
άλλθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ που κακιςτά μθ αναςτρζψιμθ τθν επζνδυςθ. Η αγορά γθσ και οι προπαραςκευαςτικζσ
εργαςίεσ, όπωσ θ λιψθ αδειϊν και θ εκπόνθςθ μελετϊν ςκοπιμότθτασ, δεν κεωροφνται ζναρξθ των εργαςιϊν. Για τισ
εξαγορζσ, ωσ ζναρξθ των εργαςιϊν νοείται θ ςτιγμι απόκτθςθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ που ςυνδζονται άμεςα με τθν
αποκτθκείςα εγκατάςταςθ (άρκρο 2 ςτοιχείο 23 Γ.Α.Κ.). Η ζναρξθ εργαςιϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου πριν τθν υποβολι
τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ για το ςφνολο του επενδυτικοφ ςχεδίου.
Κδια ςυμμετοχι του επενδυτι
Η ςυμμετοχι του φορζα ςτο κόςτοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου μπορεί να γίνει είτε μζςω ιδίων κεφαλαίων είτε με
εξωτερικι χρθματοδότθςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι το είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) του ςυνολικοφ επενδυτικοφ κόςτουσ
δεν περιζχει καμία κρατικι ενίςχυςθ, δθμόςια ςτιριξθ ι παροχι (άρκρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).
Η ςυμμετοχι του φορζα ςτο κόςτοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου υπολογίηεται ςτο ςφνολο των ενιςχυόμενων δαπανϊν
αυτοφ αφοφ αφαιρεκεί το ποςό τθσ αιτοφμενθσ επιχοριγθςθσ εφόςον προβλζπεται ςτο χρθματοδοτικό ςχιμα, και μπορεί
να καλφπτεται με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:
Α. Κάλυψθ του κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου ι τμιματοσ αυτοφ με ίδια κεφάλαια:
α. με αφξθςθ του μετοχικοφ ι εταιρικοφ κεφαλαίου του φορζα του επενδυτικοφ ςχεδίου από νζεσ ειςφορζσ ςε μετρθτά
των εταίρων, Η αφξθςθ του κεφαλαίου υφιςτάμενων επιχειριςεων μπορεί να γίνεται και πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
υπαγωγισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι πραγματοποιικθκε μζςα ςτουσ τελευταίουσ δϊδεκα μινεσ ι ςτουσ είκοςι τζςςερισ
μινεσ προκειμζνου για εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςε οργανωμζνθ χρθματιςτθριακι αγορά. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ
αφξθςθ ζχει ωσ αποκλειςτικό ςκοπό τθν χρθςιμοποίθςθ του νζου κεφαλαίου ωσ ίδια ςυμμετοχι ςτθ ςυγκεκριμζνθ
επζνδυςθ βάςει τθσ ςχετικισ απόφαςθσ των εταίρων ι τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τουσ κατά περίπτωςθ, και υπό τθν
προχπόκεςθ ότι, κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ του επενδυτικοφ ςχεδίου, το κεφάλαιο αυτό
αποδεδειγμζνα υφίςταται με τθ μορφι διακεςίμων τθσ εταιρείασ και δεν ζχει αναλωκεί.
β. με αφξθςθ του μετοχικοφ ι εταιρικοφ κεφαλαίου του φορζα του επενδυτικοφ ςχεδίου με κεφαλαιοποίθςθ
υφιςτάμενων φορολογθκζντων αποκεματικϊν και κερδϊν εισ νζον υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: i) κατά τθν αξιολόγθςθ
του επενδυτικοφ ςχεδίου διαπιςτϊνεται θ επάρκεια τθσ ρευςτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ (κυκλοφοροφν ενεργθτικό μείον
βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ), μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοφ των διακεςίμων τθσ, που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί για
τθν κάλυψθ τθσ ςυμμετοχισ του φορζα με ίδια κεφάλαια, και ii) τα φορολογθκζντα αποκεματικά ζχουν ςχθματιςκεί από
πραγματοποιθκζντα ζςοδα του φορζα τθσ επζνδυςθσ βάςει διατάξεων οι οποίεσ δεν εμπεριζχουν όρουσ ςχθματιςμοφ και
χριςθσ τουσ που να αντιτίκενται ςτουσ κανόνεσ χοριγθςθσ ενιςχφςεων και δεν ζχουν δεςμευκεί για να χρθςιμοποιθκοφν
για άλλουσ ςκοποφσ.
γ. με τθν ανάλωςθ υφιςτάμενων φορολογθκζντων αποκεματικϊν και κερδϊν εισ νζον, τα οποία ςτθν περίπτωςθ αυτι
δεςμεφονται ςε ειδικό λογαριαςμό και δεν μποροφν να διανεμθκοφν πριν τθν παρζλευςθ τριϊν ετϊν, προκειμζνου για
μικρζσ ι πολφ μικρζσ, από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου και τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ
λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ. Το προθγοφμενο εδάφιο εφαρμόηεται υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: i) κατά τθν αξιολόγθςθ του
επενδυτικοφ ςχεδίου διαπιςτϊνεται θ επάρκεια τθσ ρευςτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ (κυκλοφοροφν ενεργθτικό μείον
βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ), μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοφ των διακεςίμων τθσ, που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί για
τθν κάλυψθ τθσ ςυμμετοχισ του φορζα με ίδια κεφάλαια, και ii) τα φορολογθκζντα αποκεματικά ζχουν ςχθματιςκεί από
πραγματοποιθκζντα ζςοδα του φορζα τθσ επζνδυςθσ βάςει διατάξεων οι οποίεσ δεν εμπεριζχουν όρουσ ςχθματιςμοφ και
χριςθσ τουσ που να αντιτίκενταιςτουσ κανόνεσ χοριγθςθσ ενιςχφςεων και δεν ζχουν δεςμευκεί για να χρθςιμοποιθκοφν
για άλλουσ ςκοποφσ,
δ. με εκποίθςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ (που αφοροφν αποκλειςτικά γιπεδα, κτίρια, και μθχανολογικό
εξοπλιςμό,) με απόδειξθ τθσ δυνατότθτασ πϊλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το ποςό που δφναται να λθφκεί υπόψθ για τθν
κάλυψθ των ιδίων κεφαλαίων ορίηεται ανά περίπτωςθ ωσ εξισ:

i. Στθν περίπτωςθ γθπζδου ι κτθρίου, το ποςό τθσ αντικειμενικισ του αξίασ.
ii. Στθν περίπτωςθ μθχανθμάτων το ποςό τθσ εκτίμθςθσ ανεξάρτθτου πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι.
Β. Κάλυψθ του κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου ι τμιματοσ αυτοφ με εξωτερικι χρθματοδότθςθ:
α. με τραπεηικό δάνειο ι δάνειο από άλλουσ χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ ι ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δθμόςια
ι μθ εγγραφι, τριετοφσ τουλάχιςτον διάρκειασ, αποκλειόμενθσ τθσ μορφισ του αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ. Σφμφωνα με
ρθτι πρόβλεψθ τθσ ςχετικισ δανειακισ ςφμβαςθσ, το ωσ άνω δάνειο ςυνάπτεται αποκλειςτικά για τθν πραγματοποίθςθ
του επενδυτικοφ ςχεδίου. (Ενδεικτικά δικαιολογθτικά: Πρόκεςθ ι ζγκριςθ χοριγθςθσ δανείου από Τράπεηα ι άλλο
χρθματοδοτικό οργανιςμό, επιςτολι του νομίμου εκπροςϊπου του για τθν πρόκεςθ λιψθσ δανείου)
Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που ςτισ εξαςφαλίςεισ του δανείου εμπεριζχεται ενεχυρίαςθ μετρθτϊν και ο φορζασ του
επενδυτικοφ ςχεδίου αιτείται τθ χρθματοδότθςθ τμιματοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου και με ίδια κεφάλαια, προκειμζνου
να αποδεικνφεται θ επάρκεια των τελευταίων, αυτά κα πρζπει να υπερβαίνουν το απαιτοφμενο ποςό τουλάχιςτον κατά το
ποςό τθσ ενεχυρίαςθσ.
Για τθν περίπτωςθ που ςτο επενδυτικό ςχζδιο παρζχεται επιδότθςθ μιςκολογικοφ κόςτουσ επί των δαπανϊν τθσ
δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ, θ κάλυψθ του μθ ενιςχυόμενου τμιματοσ αυτϊν μπορεί να γίνεται με ίδια κεφάλαια ι
με εξωτερικι χρθματοδότθςθ που δεν περιορίηονται ςτουσ ανωτζρω περιγραφόμενουσ τρόπουσ των περιπτϊςεων Α και Β
5. ΤΠΡΧΡΕΩΕΙ ΕΟΙΧΤΡΞΕΟΩΟ ΦΡΡΕΩΟ


Οι φορείσ, των οποίων τα επενδυτικά ςχζδια υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, οφείλουν, πλζον των
οριηόμενων ςτο άρκρο 6, να τθροφν από το χρόνο ζναρξθσ εργαςιϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου διπλογραφικό
λογιςτικό ςφςτθμα (βιβλία Γ' κατθγορίασ) ι απλογραφικό λογιςτικό ςφςτθμα (βιβλία Β' κατθγορίασ) για επενδυτικά
ςχζδια των οποίων το επιλζξιμο κόςτοσ δεν υπερβαίνει τισ τριακόςιεσ χιλιάδεσ (300.000) ευρϊ, κακϊσ και διακριτι
λογιςτικι παρακολοφκθςθ των μεγεκϊν, που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου και τουσ όρουσ τθσ
απόφαςθσ υπαγωγισ.



Οι επιχειριςεισ, των οποίων το επιλζξιμο φψοσ των επενδυτικϊν ςχεδίων υπερβαίνει τισ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ
(500.000) ευρϊ και υπάγονται ςτο παρόν κακεςτϊσ ενίςχυςθσ, υποχρεοφνται να λάβουν τθ νομικι μορφι εμπορικισ
εταιρείασ ι ςυνεταιριςμοφ πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου.



Ορίηεται διάςτθμα τιρθςθσ μακροχρόνιων υποχρεϊςεων των φορζων μετά τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ
ςχεδίου και τθν πιςτοποίθςθ ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςτισ αποφάςεισ
ολοκλιρωςθσ, ωσ εξισ: τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Σε περιπτϊςεισ
χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, το παραπάνω διάςτθμα παρατείνεται για όςα επιπλζον ζτθ διαρκεί θ ςφμβαςθ
μίςκωςθσ. Σε περιπτϊςεισ δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ, το παραπάνω διάςτθμα προςαρμόηεται, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 8.



Τα επενδυτικά ςχζδια που υπάγονται ςτα κακεςτϊτα ενίςχυςθσ του παρόντοσ οφείλουν να διαςφαλίηουν τισ
απαραίτθτεσ ςυνκικεσ, ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται διακρίςεισ ςε βάροσ ευπακϊν ομάδων, ιδίωσ ωσ προσ τθν
προςβαςιμότθτα ςε υποδομζσ, υπθρεςίεσ και αγακά.
6. ΧΡΡΟΡ ΤΠΡΒΡΝΘ ΣΩΟ ΑΙΣΘΕΩΟ ΤΠΑΓΩΓΘ



Ημερομθνία ζναρξθσ τθσ υποβολισ αιτιςεων υπαγωγισ επενδυτικϊν ςχεδίων είναι θ 8θ Δεκεμβρίου 2020.
Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων υπαγωγισ επενδυτικϊν ςχεδίων είναι θ 31θ Ξαρτίου 2021.
7. ΕΟΙΧΤΡΞΕΟΕ ΔΑΠΑΟΕ

Τα επενδυτικά ςχζδια ενιςχφονται για τισ ακόλουκεσ Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ ΕΟΣΡ Περιφερειακϊν Ενιςχφςεων:
α. Για υλικά περιουςιακά ςτοιχεία:
α. Η καταςκευι, θ επζκταςθ, ο εκςυγχρονιςμόσ κτθριακϊν εγκαταςτάςεων και ειδικϊν και βοθκθτικϊν
εγκαταςτάςεων των κτθρίων και οι καταςκευζσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα άτομα με αναπθρία
(ΑμεΑ), κακϊσ και θ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου. Οι δαπάνεσ αυτζσ ακροιςτικά δεν μποροφν να
υπερβαίνουν το 45% του ςυνόλου των επιλζξιμων δαπανϊν περιφερειακϊν ενιςχφςεων. Ο ςυντελεςτισ αυτόσ
διαμορφϊνεται ςτο 60% για τον τομζα του τουριςμοφ και ςτο 70% για Υπθρεςίεσ μεταφοράσ με διαχείριςθ τθσ αλυςίδασ
εφοδιαςμοφ προσ τρίτουσ (logistics). Ο ωσ άνω ςυντελεςτισ διαμορφϊνεται ςτο 80% για επενδυτικά ςχζδια που
υλοποιοφνται ςε κτιρια, τα οποία είναι χαρακτθριςμζνα ωσ διατθρθτζα. Οι δαπάνες αυτζσ ενιςχφονται και όταν

πραγματοποιοφνται επί καταςκευϊν που είχαν ιδθ υπαχκεί ςτισ διατάξεισ είτε του ν. 1337/1983 (Α`33) είτε του ν.
4178/2013 (Α`174) είτε του ν. 4495/2017 (Α`167) κατά τον χρόνο υποβολισ του αιτιματοσ υπαγωγισ ςτα κακεςτϊτα
ενίςχυςθσ του παρόντοσ. Η ζναρξθ καταβολισ των ενιςχφςεων δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί εφόςον ςτο εγκεκριμζνο
φυςικό αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ περιλαμβάνονται καταςκευζσ που δεν ζχει περαιωκεί θ ωσ άνω διαδικαςία ρφκμιςισ
τουσ.
β. Η αγορά του ςυνόλου των υφιςτάμενων παγίων ςτοιχείων ενεργθτικοφ (κτιρια, μθχανιματα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ), ι
και μζρουσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ μιασ παραγωγικισ μονάδασ, προκειμζνου για ενιςχυόμενθ πολφ Μικρι ι Μικρι
Επιχείρθςθ, που ςυνδζονται άμεςα με μια παραγωγικι μονάδα, εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ:
αα. Η παραγωγικι αυτι μονάδα ζχει παφςει τθ λειτουργία τθσ.
ββ. Η αγορά πραγματοποιείται από τον φορζα τθσ επζνδυςθσ που δεν ςχετίηεται με τον πωλθτι, εκτόσ εάν πρόκειται για
μικρι επιχείρθςθ, θ οποία αποκτάται είτε από ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ, είτε από ζναν υπάλλθλο του αρχικοφ ιδιοκτιτθ,
γγ. Η ςχετικι ςυναλλαγι πραγματοποιείται υπό τουσ ςυνικεισ όρουσ τθσ αγοράσ.
δδ. αν τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ ζχουν ςτο παρελκόν επιχορθγθκεί ι επιδοτθκεί μζςω αναπτυξιακϊν νόμων ι άλλων
κακεςτϊτων ενιςχφςεων πριν από τθν αγορά τουσ, το κόςτοσ των εν λόγω ςτοιχείων ενεργθτικοφ αφαιρείται από τισ
επιλζξιμεσ δαπάνεσ του υποβαλλόμενου επενδυτικοφ ςχεδίου που ςυνδζονται με τθν απόκτθςθ επιχειρθματικισ
εγκατάςταςθσ.
γ. Η αγορά και εγκατάςταςθ καινοφργιων ςφγχρονων μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ειδικϊν εγκαταςτάςεων και των μεταφορικϊν μζςων που κινοφνται εντόσ του χϊρου τθσ ενταςςόμενθσ μονάδασ.
Μεταφορικά μζςα που κινοφνται εκτόσ του χϊρου τθσ μονάδασ δεν είναι επιλζξιμα. Η αγορά επιβατικϊν αυτοκινιτων
ζωσ ζξι (6) κζςεων δεν ενιςχφεται.
δ. Τα μιςκϊματα τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ καινοφργιων ςφγχρονων μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ του
οποίου αποκτάται θ χριςθ, και με τον όρο ότι ςτθ ςφμβαςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ προβλζπεται ότι ο εξοπλιςμόσ κα
περιζλκει ςτθν κυριότθτα του μιςκωτι κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.
ε. Οι δαπάνεσ εκςυγχρονιςμοφ ειδικϊν εγκαταςτάςεων (που δεν αφοροφν ςε κτιρια) και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων.
β. Για άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ:
α. μεταφορά τεχνολογίασ μζςω τθσ αγοράσ δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, αδειϊν εκμετάλλευςθσ,
ευρεςιτεχνιϊν, τεχνογνωςίασ και μθ κατοχυρωμζνων τεχνικϊν γνϊςεων,
β. ςυςτιματα διαςφάλιςθσ και ελζγχου ποιότθτασ, πιςτοποιιςεων, προμικειασ και εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ και
ςυςτθμάτων οργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ.
Οι ωσ άνω περιγραφόμενεσ δαπάνεσ πρζπει να πλθροφν ςωρευτικά τισ εξισ προχποκζςεισ:
αα. να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά ςτθν επιχειρθματικι εγκατάςταςθ που λαμβάνει τθν ενίςχυςθ και να παραμζνουν
ςυνδεδεμζνεσ με το ζργο, για το οποίο χορθγείται θ ενίςχυςθ τουλάχιςτον για το διάςτθμα που προβλζπεται ςτθν περ. αα
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.4399/2016.
ββ. να περιλαμβάνονται ςτα αποςβεςτζα ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ, ςτθν οποία χορθγείται θ ενίςχυςθ,
γγ. να αγοράηονται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ αγοράσ από τρίτουσ που δεν ζχουν ςχζςθ με τον αγοραςτι.
Για τισ πολφ Μικρζσ και Μικρζσ Επιχειριςεισ οι δαπάνεσ για άυλα ςτοιχεια ενεργθτικοφ ακροιςτικά δεν μποροφν να
υπερβαίνουν το 75% του ςυνόλου των επιλζξιμων δαπανών περιφερειακών ενιςχφςεων.
Στθν περίπτωςθ που οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ υπολογίηονται με βάςθ το εκτιμϊμενο μιςκολογικό κόςτοσ των νζων κζςεων
εργαςίασ που προκφπτουν από τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου, πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ
προχποκζςεισ:
α. το επενδυτικό ζργο ςυνεπάγεται κακαρι αφξθςθ του αρικμοφ των εργαηομζνων αποτυπωμζνθσ ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ
Εργαςίασ (ΕΜΕ) ςτθν επιχειρθματικι εγκατάςταςθ και αντιςτοίχωσ ςτθν επιχείρθςθ, ςε ςφγκριςθ με τισ ΕΜΕ του
προθγοφμενου δωδεκαμινου από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ,
β. θ πλιρωςθ όλων των κζςεων εργαςίασ πραγματοποιείται εντόσ τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ και
ζναρξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ που αναφζρεται ςτθν απόφαςθ ολοκλιρωςθσ,
γ. κάκε κζςθ εργαςίασ που δθμιουργείται μζςω τθσ επζνδυςθσ, διατθρείται ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι για περίοδο
τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν για μεγάλεσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ και τριϊν (3) ετϊν για μικρζσ επιχειριςεισ, από τθν
θμερομθνία πρϊτθσ πλιρωςισ τθσ.

δ. ο φορζασ κα πρζπει να υποβάλει το ςφνολο των ενςϊματων ι/και άυλων δαπανϊν του άρκρου 8 και 9 προκειμζνου να
αποτυπϊνεται το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο και να τεκμθριϊνεται ο χαρακτιρασ αρχικισ επζνδυςθσ κατά τα
ανωτζρω.
ε. το ενιςχυόμενο μιςκολογικό κόςτοσ που κα προκφπτει από τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ κα πρζπει να είναι
αποκλειςτικά ςυνδεδεμζνο με τθν περιγραφείςα αρχικι επζνδυςθ υπολογιηόμενο για περίοδο δφο ετϊν. Σε περίπτωςθ
που το φυςικό-οικονομικό αντικείμενο δεν υλοποιθκεί ςτο ςφνολό του, το προκφπτον μιςκολογικό κόςτοσ
αναδιαμορφϊνεται αναλόγωσ.
Επενδυτικζσ Δαπάνεσ ΕΜΣΡ Περιφερειακϊν Ενιςχφςεων
Οι δαπάνεσ εκτόσ περιφερειακϊν ενιςχφςεων ενιςχφονται μόνο ςε ςυνδυαςμό με δαπάνεσ περιφερειακϊν ενιςχφςεων
του προθγοφμενου άρκρου και μποροφν να ανζλκουν ζωσ το ανϊτατο ποςοςτό του ενιςχυόμενου κόςτουσ
περιφερειακϊν ενιςχφςεων που ορίηεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 11.
1. Επενδυτικζσ δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (άρκρο 18 Γ.Α.Κ.). Οι δαπάνεσ αυτζσ αφοροφν ςε μελζτεσ και
αμοιβζσ ςυμβοφλων για επενδυτικά ςχζδια νζων πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων και δεν μπορεί να αποτελοφν
αντικείμενο ςυνεχοφσ ι περιοδικισ δραςτθριότθτασ, οφτε να ςυνδζονται με τισ ςυνικεισ λειτουργικζσ δαπάνεσ τθσ
επιχείρθςθσ, όπωσ τακτικζσ υπθρεςίεσ παροχισ φορολογικϊν και νομικϊν ςυμβουλϊν ι διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ. Για τισ
ανάγκεσ του παρόντοσ νζεσ λογίηονται οι υπό ςφςταςθ ι υφιςτάμενεσ Πολφ Μικρζσ και Μικρζσ επιχειριςεισ, εφόςον κατά
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ δεν ζχει παρζλκει επταετία από τθν θμερομθνία ίδρυςισ τουσ βάςει τθσ
καταχϊρθςισ τουσ ςτο Γ.Ε.Μ.Η. ι ςτα οικεία Μθτρϊα.
2. Δαπάνεσ εκκίνθςθσ (άρκρο 22 Γ.Α.Κ.) για τισ υπό ίδρυςθ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. Ωσ δαπάνεσ εκκίνθςθσ
νοοφνται εκείνεσ που πραγματοποιοφνται για τθν ίδρυςθ και αρχικι οργάνωςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ, τθν απόκτθςθ
διαρκϊν μζςων εκμεταλλεφςεωσ, κακϊσ και για τθν επζκταςθ και αναδιοργάνωςι τθσ. Ενδεικτικά αναφζρονται τα ζξοδα
καταρτίςεωσ και δθμοςιεφςεωσ του καταςτατικοφ, τα ζξοδα δθμόςιασ προβολισ τθσ ιδρφςεωσ, τθσ καλφψεωσ του
εταιρικοφ κεφαλαίου, τθσ εκπονιςεωσ τεχνικϊν, εμπορικϊν και οργανωτικϊν μελετϊν, τα ζξοδα ερευνϊν, τα ζξοδα
ζκδοςθσ ομολογιακϊν δανείων κακϊσ και τα ζξοδα διοικθτικισ υποςτιριξθσ, νομικϊν υπθρεςιϊν και παροχισ
ςυμβουλϊν που πραγματοποιοφνται μζχρι τθν ζναρξθ τθσ εκμεταλλεφςεωσ.
3. Κάκε δαπάνθ μπορεί να κεωρθκεί επιλζξιμθ μόνο εφόςον εντάςςεται αποκλειςτικά ςε μία εκ των ανωτζρω κατθγοριϊν
δαπανϊν.
4. Για τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ εκτόσ περιφερειακϊν ενιςχφςεων των επενδυτικϊν ςχεδίων του τομζα πρωτογενοφσ
παραγωγισ, ιςχφουν οι περιοριςμοί πουκακορίηονται ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ αρικμ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β’
4122), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Ξθ Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ
Δεν ενιςχφονται οι δαπάνεσ που αφοροφν :


τα λειτουργικά ζξοδα τθσ επζνδυςθσ,



θ αγορά επιβατικϊν αυτοκινιτων ζωσ ζξι (6) κζςεων,



θ αγορά επίπλων και ςκευϊν γραφείου, εκτόσ αν αποτελοφν μζροσ του ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ,



θ αγορά οικοπζδων, γθπζδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωςθ αγοράσ κτθριακϊν εγκαταςτάςεων δεν μπορεί
να ενιςχυκεί το τμιμα τθσ δαπάνθσ που αφορά ςτθν αξία του οικοπζδου επί του οποίου αυτζσ ζχουν ανεγερκεί,



θ ειςφορά ςτο εταιρικό κεφάλαιο τθσ αξίασ μθχανθμάτων και λοιπϊν παγίων ςτοιχείων,



θ ανζγερςθ ι επζκταςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων επί γθπζδου που δεν ανικει κατά κυριότθτα ςτο φορζα τθσ
επζνδυςθσ, εκτόσ εάν τοφτο ζχει παραχωρθκεί από το Δθμόςιο ι φορζα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ι ζχει
μιςκωκεί για το ςκοπό αυτόν τουλάχιςτον για δεκαπζντε (15) χρόνια από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
απόφαςθσ υπαγωγισ και ζχει νομίμωσ μεταγραφεί. Οι μιςκϊςεισ αυτζσ μπορεί να καταρτίηονται και με ιδιωτικό
ζγγραφο εφόςον τα ςτοιχεία τουσ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν αντίςτοιχθ πλατφόρμα τθσ Γ.Γ.Π.Σ (taxis) και
το ςυμφωνθτικό τθσ μίςκωςθσ μεταγράφεται ςτο αρμόδιο Υποκθκοφυλακείο ι καταχωρείται ςτο Κτθματολόγιο
αρμοδίωσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ μεταγραφισ, θ μίςκωςθ αποκτά τθν ιςχφ που προβλζπεται
ςτο άρκρο 618 του Αςτικοφ Κϊδικα

8. ΠΡΡΣΑ ΕΟΙΧΤΕΩΟ

Περιφζρειεσ (NUTS2)

Οομόσ/Περιφερειακι Ενότθτα (NUTS 3) του Σόπου
Εγκατάςταςθσ

Περιφζρειεσ του
άρκρου 107 τθσ
υνκικθσ ΕΜ

Ξζγιςτθ ζνταςθ
περιφερειακϊν
επενδυτικϊν
ενιςχφςεων
Ξικρζσ και Πολφ
Επιχειριςεισ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΟΑΣΡΝΙΜΘ
ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΜΑΙ
ΘΡΑΜΘ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΟΣΡΙΜΘ
ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΜΘ
ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΠΕΙΡΡΤ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ
ΕΝΝΑΔΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΡΟΙΩΟ
ΟΘΩΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΜΘ
ΕΝΝΑΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΝΡΠΡΟΟΘΡΤ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΜΘ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΡΡΕΙΡΤ
ΑΙΓΑΙΡΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΣΙΡΤ
ΑΙΓΑΙΡΤ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΡΘΣΘ

ΡΡΔΡΠΘ
ΔΡΑΞΑ
ΕΒΡΡ
ΘΑΡ, ΜΑΒΑΝΑ
ΠΑΟΘΘ
ΘΕΑΝΡΟΙΜΘ
ΘΞΑΘΙΑ
ΜΙΝΜΙ
ΠΕΝΝΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΕΡΡΕ
ΧΑΝΜΙΔΙΜΘ
ΓΡΕΒΕΟΑ, ΜΡΗΑΟΘ
ΜΑΣΡΡΙΑ
ΦΝΩΡΙΟΑ
ΙΩΑΟΟΙΟΑ
ΑΡΣΑ, ΠΡΕΒΕΗΑ
ΘΕΠΡΩΣΙΑ
ΝΑΡΙΑ
ΜΑΡΔΙΣΑ, ΣΡΙΜΑΝΑ
ΞΑΓΟΘΙΑ, ΠΡΡΑΔΕ
ΦΘΙΩΣΙΔΑ
ΒΡΙΩΣΙΑ
ΕΤΒΡΙΑ
ΕΤΡΤΣΑΟΙΑ
ΦΩΜΙΔΑ
ΜΕΡΜΤΡΑ
ΗΑΜΤΟΘΡ
ΙΘΑΜΘ, ΜΕΦΑΝΝΘΟΙΑ
ΝΕΤΜΑΔΑ
ΑΧΑΛΑ
ΑΙΣΩΝΡΑΜΑΡΟΑΟΙΑ
ΘΝΕΙΑ
ΑΡΓΡΝΙΔΑ, ΑΡΜΑΔΙΑ
KΡPINΘIA
ΝΑΜΩΟΙΑ, ΞΕΘΟΙΑ
ΜΕΟΣΡΙΜΡ ΣΡΞΕΑ ΑΘΘΟΩΟ
ΒΡΡΕΙΡ ΣΡΞΕΑ ΑΘΘΟΩΟ
ΔΤΣΙΜΡ ΣΡΞΕΑ ΑΘΘΟΩΟ
ΟΡΣΙΡ ΣΡΞΕΑ ΑΘΘΟΩΟ
ΑΟΑΣΡΝΙΜΘ ΑΣΣΙΜΘ
ΔΤΣΙΜΘ ΑΣΣΙΜΘ
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΟΘΡΙ
ΝΕΒΡ, ΝΘΞΟΡ
ΙΜΑΡΙΑ, ΑΞΡ
ΧΙΡ

α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
α'
γ'
γ'
γ'
γ'
γ'
γ'
γ'
α'
α'
α'

55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
45%
45%
45%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
30%
30%
30%
30%
30%
40%
40%
55%
55%
55%

ΑΟΔΡΡ, ΘΘΡΑ, ΜΕΑ, ΞΘΝΡ, ΞΤΜΡΟΡ, ΟΑΠΡ,
ΠΑΡΡ, ΤΡΡ, ΣΘΟΡ
ΜΑΝΤΞΟΡ, ΜΑΡΠΑΘΡ, ΜΩ, ΡΡΔΡ
ΘΡΑΜΝΕΙΡ
ΝΑΙΘΙ
ΡΕΘΤΞΟΡ
ΧΑΟΙΑ

γ'

40%

γ'
α'
α'
α'
α'

40%
45%
45%
45%
45%

Πίνακασ 1: Ποςοςτά ενίςχυςθσ από 1.1.2017 ςφμφωνα με τον Χάρτθ Περιφερειακών Ενιςχφςεων ζπειτα από τθν ζγκριςθ τθσ Ε.Ε.

Τα ποςοςτά ενίςχυςθσ, τα οποία παρουςιάηονται ςτον πίνακα 1, προςδιορίηονται ςφμφωνα με το μζγεκοσ του φορζα επζνδυςθσ,
και τον τόπο εγκατάςταςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου.
Ειδικζσ Κατθγορίεσ Ενιςχφςεων
Στο παρόν κακεςτϊσ, το ποςοςτό επιχοριγθςθσ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 10 ορίηεται ςτο 100% για επενδυτικά ςχζδια
που πλθροφν τουλάχιςτον μία από τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
α. Είναι εξωςτρεφείσ πολφ Ξικρζσ και Ξικρζσ Επιχειριςεισ: ωσ τζτοιεσ ορίηονται οι επιχειριςεισ, οι οποίεσ αφξθςαν τθν
εξωςτρζφειά τουσ, δθλαδι το λόγο αξίασ των εξαγωγϊν τουσ προσ τον κφκλο εργαςιϊν τουσ, είτε ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 10%
κατά μζςο όρο τθν τελευταία τριετία πριν το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ του επενδυτικοφ ςχεδίου, είτε ςε ποςοςτό
τουλάχιςτον 5% κατά μζςο όρο τθν τελευταία τριετία πριν το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ του επενδυτικοφ ςχεδίου,
εφόςον οι εξαγωγζσ τουσ καταλαμβάνουν περιςςότερο από το 70% του κφκλου εργαςιϊν τουσ το τρίτο ζτοσ πριν το ζτοσ υποβολισ
τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ του επενδυτικοφ ςχεδίου είτε και χωρίσ τθν προχπόκεςθ αφξθςθσ τθσ εξωςτρζφειάσ τουσ, εφόςον οι
εξαγωγζσ τουσ καταλαμβάνουν περιςςότερο από το 85% του κφκλου εργαςιϊν το τρίτο ζτοσ πριν το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ
υπαγωγισ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αφξθςθσ των εξαγωγϊν οι εταιρείεσ κα πρζπει να ζχουν κλείςει τρεισ
διαχειριςτικζσ χριςεισ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ.
β. Είναι καινοτόμεσ πολφ Ξικρζσ και Ξικρζσ επιχειριςεισ. Καινοτόμεσ κεωροφνται οι επιχειριςεισ , των οποίων οι δαπάνεσ
ζρευνασ και ανάπτυξθσ ζχουν υπερβεί το 10% του ςυνόλου των λειτουργικϊν τουσ δαπανϊν, για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ από τα
τρία (3) τελευταία πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ.
γ. Είναι επιχειριςεισ που προζρχονται από ςυγχϊνευςθ ανεξαρτιτων μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων (κατά τον οριςμό
τθσ Ε.Ε. Παράρτθμα Ι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 364/2004), με απορρόφθςθ είτε με δθμιουργία νζασ εταιρείασ, αποκλειόμενθσ ρθτά τθσ
εξαγοράσ, Οι ανεξάρτθτεσ Μικρζσ και πολφ Μικρζσ (ΜΠΜ) κα πρζπει να υφίςταντο κατά τθν 22-6-2016, θμερομθνία ζναρξθσ
ιςχφοσ του Ν.4399/2016, ενϊ θ ςυγχϊνευςθ κα πρζπει να (ζχει) πραγματοποιθκεί μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ςε κάκε
περίπτωςθ, πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου
δ. Είναι πολφ Ξικρζσ και Ξικρζσ επιχειριςεισ οι οποίεσ αφξθςαν τθν απαςχόλθςι τουσ (με βάςθ τισ Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ)
ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 10% τθν τελευταία τριετία πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Υπολογίηεται θ μεταβολι
μεταξφ των ΕΜΕ των τελευταίων 12 μθνϊν πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ (λογίηεται ωσ πρϊτο ζτοσ) και των ΕΜΕ από τον 25ο ζωσ τον
36ο μινα πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ (λογίηεται ωσ τρίτο ζτοσ). Η ενίςχυςθ αυτι παρζχεται ςε επιχειριςεισ που ζχουν ςυςτακεί
τουλάχιςτον 36 μινεσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ και το ακζραιο μζροσ τθσ ποςοτικισ αφξθςθσ των ΕΜΕ ςε αυτό το
χρονικό διάςτθμα είναι μεγαλφτερο του μθδενόσ.
ε. Είναι ςυνεταιριςμοί, Μοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ (Μοιν..Επ.) του 4430/2016 (Ά 2015)), Αγροτικοί Συνεταιριςμοί
(ΑΣ), Ομάδεσ Παραγωγϊν (ΟΠ), Αγροτικζσ Εταιρικζσ Συμπράξεισ (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α' 78),
ςτ. Είναι επιχειριςεισ, των οποίων τα επενδυτικά ςχζδια υλοποιοφνται ςε ζναν από τουσ κλάδουσ Σεχνολογίασ, Πλθροφορικισ,
Επικοινωνίασ (Σ.Π.Ε.) και αγροδιατροφισ, ωσ κφριο κλάδο δραςτθριότθτάσ τουσ,
η. Είναι επιχειριςεισ, οι οποίεσ επιτυγχάνουν αυξθμζνθ προςτικζμενθ αξία, όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τθν ΕΛΣΤΑΤ ςτο
Παράρτθμα 4.
θ. Είναι επιχειριςεισ, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό ςχζδιο υλοποιείται ςε Βιομθχανικζσ και Επιχειρθματικζσ Περιοχζσ
(Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρθματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμζνων των Επιχειρθματικϊν Πάρκων Ενδιάμεςου Βακμοφ Οργάνωςθσ (Ε.Π.Ε.Β.Ο.),
Τεχνολογικά Πάρκα και Θφλακεσ Υποδοχισ Καινοτόμων Δραςτθριοτιτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφοροφν ςε εκςυγχρονιςμό ι επζκταςθ
υφιςτάμενων δομϊν τθσ ενιςχυόμενθσ επιχείρθςθσ. Ειδικότερα, ενιςχφονται τα επενδυτικά ςχζδια ίδρυςθσ νζων μονάδων ι τα
επενδυτικά ςχζδια υφιςτάμενων μονάδων για νζα οικονομικι δραςτθριότθτα εντόσ του χϊρου υποδοχισ. Ωσ νζα οικονομικι
δραςτθριότθτα νοείται κάκε δραςτθριότθτα που δεν εμπίπτει ςτθν ίδια τάξθ (τετραψιφιοσ αρικμθτικόσ κωδικόσ ΚΑΔ ςτατιςτικισ
ταξινόμθςθσ) με ιδθ αςκοφμενθ από το φορζα δραςτθριότθτα.
κ. Είναι επιχειριςεισ των οποίων το επενδυτικό ςχζδιο υλοποιείται ςτισ ειδικζσ περιοχζσ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτο ςχετικό
Παράρτθμα του ν.4399/2016, κακϊσ πλθροφν τα κριτιρια τθσ περ. κ του άρκρου 12 του ν. 4399/2016.
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ι. Είναι επιχειριςεισ των οποίων το επενδυτικό ςχζδιο υλοποιείται ςε περιοχζσ με ιδιαίτερα αυξθμζνεσ προςφυγικζσ και
μεταναςτευτικζσ ροζσ και ιδίωσ: Αγακονιςι, Κάλυμνοσ, Καςτελόριηο, Κωσ, Λζροσ, Λζςβοσ, Σάμοσ, Σφμθ, Χίοσ.

Εντάςεισ και φψθ ενιςχφςεων για δαπάνεσ Περιφερειακϊν Ενιςχφςεων
α. Στισ δαπάνεσ περιφερειακϊν ενιςχφςεων χορθγοφνται οι μζγιςτεσ εντάςεισ ενιςχφςεων (εγκεκριμζνα ανϊτατα όρια
περιφερειακϊν ενιςχφςεων) όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτον εκάςτοτε ιςχφοντα κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ υπαγωγισ
Χάρτθ Περιφερειακϊν Ενιςχφςεων (Χ.Π.Ε.), ο οποίοσ αναρτάται ςτον οικείο διαδικτυακό τόπο του αναπτυξιακοφ νόμου. Οι
μζγιςτεσ εντάςεισ ενιςχφςεων για μεγάλεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτο Χ.Π.Ε., προςαυξάνονται κατά 20% για μικρζσ
και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ.
β. Στισ ενιςχυόμενεσ περιοχζσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 107 παράγραφοσ 3 ςτοιχείο α' τθσ Συνκικθσ, όπωσ
αυτζσ προςδιορίηονται ςτο Χ.Π.Ε., οι ενιςχφςεισ μποροφν να χορθγοφνται για αρχικζσ επενδφςεισ, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ του
δικαιοφχου. Στισ ενιςχυόμενεσ περιοχζσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 107 παράγραφοσ 3 ςτοιχείο γ' τθσ Συνκικθσ
(Περιφζρειεσ Αττικισ και Νοτίου Αιγαίου), οι ενιςχφςεισ μποροφν να χορθγοφνται ςε πολφ Μικρζσ και Μικρζσ Επιχειριςεισ για
οποιαδιποτε μορφι αρχικισ επζνδυςθσ.
δ. Για τα επενδυτικά ςχζδια με επιλζξιμεσ δαπάνεσ άνω των πενιντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρϊ (μεγάλα επενδυτικά

ςχζδια) το ανϊτατο ποςό ενίςχυςθσ προςδιορίηεται ωσ εξισ:
αα. για το τμιμα τθσ δαπάνθσ μζχρι πενιντα εκατομμφρια (50.000.000) ευρϊ παρζχεται το εκατό τοισ εκατό (100%) τθσ
ανϊτατθσ επιτρεπόμενθσ ζνταςθσ περιφερειακισ ενίςχυςθσ ςτθν οικεία περιοχι, εξαιρουμζνθσ τθσ αυξθμζνθσ ζνταςθσ ενίςχυςθσ
για μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ανϊτατο περιφερειακό όριο),
ββ. για το τμιμα τθσ δαπάνθσ που υπερβαίνει τα πενιντα εκατομμφρια (50.000.000) ευρϊ και μζχρι εκατό εκατομμφρια
(100.000.000) ευρϊ παρζχεται το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ανϊτατου περιφερειακοφ ορίου,
γγ. για το τμιμα τθσ δαπάνθσ που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμφρια (100.000.000) ευρϊ δεν παρζχεται κανζνα ποςοςτό
ενίςχυςθσ.

Εντάςεισ και φψθ ενιςχφςεων για δαπάνεσ εκτόσ περιφερειακϊν ενιςχφςεων
α. α. Η ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ των δαπανϊν τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9 (Επενδυτικζσ Δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ
αρκ. 18 Γ.Α.Κ) ορίηεται ςτο 50% αυτϊν. Οι δαπάνεσ αυτζσ ενιςχφονται μζχρι ποςοςτοφ 5% του ςυνολικοφ ενιςχυόμενου κόςτουσ
περιφερειακϊν ενιςχφςεων και ζωσ του ποςοφ των πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ,
β. Η ζνταςθ τθσ ενίςχυςθσ των δαπανϊν τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 9 (Δαπάνεσ εκκίνθςθσ για τισ υπό ίδρυςθ μικρζσ και πολφ
μικρζσ επιχειριςεισ αρκ. 22 Γ.Α.Κ) ορίηεται ςτο 100% αυτϊν. Οι δαπάνεσ αυτζσ ενιςχφονται μζχρι ποςοςτοφ 10% του
ενιςχυόμενου κόςτουσ περιφερειακϊν ενιςχφςεων και ζωσ του ποςοφ των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ.
Το ςυνολικό ποςό ενίςχυςθσ ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό ςχζδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των τριϊν εκατομμυρίων
(3.000.000) ευρϊ. Οι ενιςχφςεισ που παρζχονται ςε κάκε φορζα δεν μπορεί να υπερβαίνουν ςωρευτικά τα είκοςι εκατομμφρια
(20.000.000) ευρϊ για μεμονωμζνθ επιχείρθςθ και τα τριάντα εκατομμφρια (30.000.000) ευρϊ για το ςφνολο των
ςυνεργαηόμενων κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ι ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων, με τθν επιφφλαξθ των περιοριςμϊν του
άρκρου 4 Γ.Α.Κ. Οι περιοριςμοί αυτοί ιςχφουν για τα επενδυτικά ςχζδια που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ και για
χρονικι περίοδο τριϊν (3) ετϊν από τθν αίτθςθ του φορζα για υπαγωγι του επενδυτικοφ του ςχεδίου. Το υπερβάλλον ποςό
ενίςχυςθσ περικόπτεται αναλογικά κατά είδοσ ενίςχυςθσ και ομάδα δαπανϊν.

ΜΑΣΘΓΡΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΡΡΙΞΡ*

ΕΝΑΧΙΣΡ ΤΨΡ
ΕΠΕΟΔΤΣΙΜΡΤ ΧΕΔΙΡΤ

ΞΙΜΡΘ

Απαςχολεί λιγότερα από 50 άτομα
προςωπικό. Ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ
κακϊσ και ο ετιςιοσ ιςολογιςμόσ τθσ είναι
μικρότεροσ από 10.000.000,00 ΕΤΡΩ. Τθρεί το
κριτιριο τθσ ανεξαρτθςίασ

150.000,00€

ΠΡΝΤ ΞΙΜΡΘ

Απαςχολεί από 0 ζωσ 10 άτομα προςωπικό. Ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ κακϊσ και ο
ετιςιοσ ιςολογιςμόσ τθσ είναι μικρότεροσ από
2.000.000,00 ΕΤΡΩ. Τθρεί το κριτιριο τθσ
ανεξαρτθςίασ.

100.000,00€

Για Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/2011 (Α’216), κακϊσ και τουσ Αγροτικοφσ Συνεταιριςμοφσ (ΑΣ),
τισ Ομάδεσ Παραγωγϊν (ΟΠ) και τισ Αγροτικζσ Εταιρικζσ Συμπράξεισ (ΑΕΣ) του Ν.4384/2016 (Α’ 78) ςτο ποςό των πενιντα
χιλιάδων ευρϊ (50.000 ευρϊ).
*Δεν ςυμμετζχει ςε αυτιν μια άλλθ επιχείρθςθ, θ οποία είναι μικρομεςαία ι μθ (ςφμφωνα με το οριςμό αυτισ), ςε ποςοςτό που ξεπερνάει το
25% του μετοχικοφ κεφαλαίου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, απαιτείται εξζταςθ των ςτοιχείων των ςυνδεδεμζνων – ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων.

9.ΡΝΡΜΝΘΡΩΘ ΕΠΕΟΔΤΣΙΜΩΟ ΧΕΔΙΩΟ ΜΑΙ ΠΡΡΘΕΞΙΕ ΟΡΞΡΤ
Το επενδυτικό ςχζδιο ολοκλθρϊνεται με τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου και με τθν ζναρξθ τθσ
παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ, εφόςον εξυπθρετοφνται οι αρχικοί ςκοποί παραγωγικισ λειτουργίασ και ο
ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ τθσ επζνδυςθσ, εντόσ τθσ οριςκείςασ ςτθν απόφαςθ υπαγωγισ προκεςμίασ, θ οποία δεν
μπορει να υπερβαίνει τα 3 ζτθ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προαναφερόμενθσ απόφαςθσ.
Η ολοκλιρωςθ και ζναρξθ παραγωγικισ λειτουργίασ πιςτοποιείται με τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ από τα αρμόδια
Όργανα όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 14 του νόμου.
Η προβλεπόμενθ θμερομθνία ςτθν απόφαςθ υπαγωγισ δφναται να παρατακεί άπαξ ζωσ 2 ζτθ κατ’ ανϊτατο όριο,
εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ:
αα. Ηλεκτρονικι υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ ολοκλιρωςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται
αρχικά ςτθν απόφαςθ υπαγωγισ,
ββ. υλοποίθςθ του 50% του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου.
Η προβλεπόμενθ ςτθν απόφαςθ υπαγωγισ προκεςμία ολοκλιρωςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου μπορεί επίςθσ να
παρατακεί για λόγουσ ανωτζρασ βίασ για χρονικό διάςτθμα ίςο με εκείνο τθσ διακοπισ ι τθσ κακυςτζρθςθσ, με τθν
προχπόκεςθ ότι κα τεκμθριϊνεται θ δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου εντόσ τθσ νζασ προκεςμίασ.
Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ απαιτείται να τεκμθριϊνεται θ λειτουργία
τθσ μονάδασ, ιδίωσ με τθν πϊλθςθ προϊόντων ι παροχι υπθρεςιϊν και με τθν ζκδοςθ όλων των νομιμοποιθτικϊν αδειϊν,
κακϊσ και με τθ δθμιουργία των μιςϊν τουλάχιςτον από τισ νζεσ κζςεισ εργαςίασ (εκφραςμζνων ςε Ε.Μ.Ε.) που ορίηονται
με τθν απόφαςθ υπαγωγισ. Οι λοιπζσ κζςεισ πρζπει να δθμιουργοφνται μζχρι τθ λιξθ του προβλεπόμενου διαςτιματοσ
τιρθςθσ των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων.
10. ΜΑΣΑΒΡΝΘ ΕΟΙΧΤΘ
Η καταβολι τθσ ενίςχυςθσ ι θ χριςθ τθσ ωφζλειασ από το δικαιοφχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ολοκλιρωςθσ και ζναρξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του επενδυτικοφ ςχεδίου είτε ςταδιακά και
εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ των επόμενων παραγράφων. Ο προςδιοριςμόσ των ποςϊν τθσ δικαιοφμενθσ
ενίςχυςθσ ανά είδοσ ενίςχυςθσ γίνεται βάςει των επιμζρουσ ποςοςτϊν ενίςχυςθσ ανά ομάδα επιλζξιμων δαπανϊν, όπωσ
αυτά ζχουν οριςτεί ςτθν απόφαςθ υπαγωγισ.
Επιχοριγθςθ Μεφαλαίου
α. Ποςό που ανζρχεται μζχρι το είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) τθσ εγκεκριμζνθσ επιχοριγθςθσ μπορεί να καταβάλλεται
ςτον δικαιοφχο με τθν υλοποίθςθ ζργου ςυνολικοφ φψουσ ίςου τουλάχιςτον με το είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) του
ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα που υποβάλλεται μζςω του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ
Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΣΚΕ) και ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά υλοποίθςθσ του είκοςι πζντε τοισ εκατό
(25%). Το υπόλοιπο ποςό ζωσ το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ εγκεκριμζνθσ επιχοριγθςθσ μπορεί να καταβάλλεται ςτον
δικαιοφχο φςτερα από αίτθμά του και μετά τθν πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του πενιντα τοισ εκατό (50%) του ςυνολικοφ
κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου από αρμόδιο όργανο μζςω επιτόπιου ι διοικθτικοφ ελζγχου.
β. Το υπόλοιπο ποςό τθσ επιχοριγθςθσ ι το ςφνολό τθσ ςε περίπτωςθ μθ εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ τθσ περίπτωςθσ αϋ,
καταβάλλεται μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ολοκλιρωςθσ και ζναρξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ.
γ. Τα ποςά τθσ επιχοριγθςθσ δεν αφαιροφνται από τθν αξία των επενδυτικϊν δαπανϊν προκειμζνου να γίνει
προςδιοριςμόσ των φορολογθτζων κερδϊν.
δ. Εκχϊρθςθ: Η επιχοριγθςθ καταβάλλεται απευκείασ μζςω θλεκτρονικισ πλθρωμισ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του
φορζα του επενδυτικοφ ςχεδίου και δεν επιτρζπεται θ εκχϊρθςι τθσ ςε τρίτουσ. Ματ’ εξαίρεςθ είναι δυνατι θ εκχϊρθςθ
τθσ απαίτθςθσ του ποςοφ τθσ επιχοριγθςθσ ςε Σραπεηικά Ιδρφματα για τθν παροχι βραχυπρόκεςμου δανείου
ιςόποςου τθσ εκχωροφμενθσ επιχοριγθςθσ, που χρθςιμοποιείται για τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Στισ
περιπτϊςεισ αυτζσ θ καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ γίνεται απευκείασ ςτθν Τράπεηα με τθν οποία ζχει υπογραφεί θ
ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ τθσ απαίτθςθσ, εφόςον κάκε φορά ζχει αναλθφκεί ιςόποςο τουλάχιςτον τθσ καταβαλλόμενθσ
επιχοριγθςθσ τμιμα του βραχυπρόκεςμου αυτοφ δανείου.

Επιδότθςθ Χρθματοδοτικισ Ξίςκωςθσ
α. Η ζναρξθ τθσ καταβολισ τθσ επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ μπορεί να πραγματοποιείται μετά τθν πιςτοποίθςθ
από το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ ςτθ μονάδα του ςυνόλου του μιςκωμζνου εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με
τθ ςφμβαςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ.
β. Η επιδότθςθ καταβάλλεται ανά εξάμθνο και μετά τθν εκάςτοτε πλθρωμι των δόςεων του μιςκϊματοσ εκ μζρουσ του
φορζα τθσ επζνδυςθσ. Το ποςό που καταβάλλεται υπολογίηεται επί τθσ αξίασ απόκτθςθσ του εξοπλιςμοφ, το οποίο
εμπεριζχεται ςτισ καταβαλλόμενεσ δόςεισ, ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ποςοςτά ενιςχφςεων και με τον περιοριςμό τθσ
μθ υπζρβαςθσ τθσ καταβολισ του εξιντα τοισ εκατό (60%) του εγκεκριμζνου ποςοφ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ
ολοκλιρωςθσ και ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του επενδυτικοφ ςχεδίου.
γ. Είναι δυνατι θ προεξόφλθςθ των δόςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ από το φορζα τθσ επζνδυςθσ μόνο για τουσ
τελευταίουσ δϊδεκα (12) μινεσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, όπωσ αυτι ζχει εγκρικεί από τθν αρμόδια υπθρεςία.
δ. Τα ποςά τθσ επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ δεν αφαιροφνται από τθν αξία των επενδυτικϊν δαπανϊν
προκειμζνου να γίνει προςδιοριςμόσ των φορολογθτζων κερδϊν.

Φορολογικι Απαλλαγι
α. Το δικαίωμα ζναρξθσ χριςθσ τθσ ωφζλειασ του κινιτρου τθσ φορολογικισ απαλλαγισ κεμελιϊνεται με τθν
πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του 50% του κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελζγχου. Ο φορζασ
μπορεί να αξιοποιιςει το ςφνολο τθσ δικαιοφμενθσ ενίςχυςθσ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ εντόσ δεκαπζντε (15)
φορολογικϊν ετϊν από το ζτοσ κεμελίωςθσ του δικαιϊματοσ χριςθσ τθσ ωφζλειασ με τουσ ακόλουκουσ περιοριςμοφσ
που ιςχφουν ςωρευτικά:
αα. θ ενίςχυςθ που δικαιοφται ο ενδιαφερόμενοσ να μθν υπερβαίνει, κατ’ ζτοσ, το 1/3 του ςυνολικοφ εγκεκριμζνου
ποςοφ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ τθσ μθ πλιρουσ αξιοποίθςισ του κατά τα προθγοφμενα
φορολογικά ζτθ λόγω ζλλειψθσ επαρκϊν κερδϊν.
Στθν περίπτωςθ αυτι, εναπομείναν ποςό ενίςχυςθσ από προθγοφμενα φορολογικά ζτθ προςτίκεται ςτο ανωτζρω
υπολογιηόμενο μζγιςτο ετιςιο ποςό δικαιοφμενθσ ενίςχυςθσ,
ββ. θ ενίςχυςθ που δικαιοφται ο ενδιαφερόμενοσ να μθν υπερβαίνει το 1/3 του ςυνολικοφ εγκεκριμζνου ποςοφ τθσ
φορολογικισ απαλλαγισ, μζχρι το φορολογικό ζτοσ τθσ ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ολοκλιρωςθσ και ζναρξθσ τθσ
παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ.
β. Το ποςό τθσ δικαιοφμενθσ ενίςχυςθσ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ για το τμιμα του εξοπλιςμοφ του επενδυτικοφ
ςχεδίου, που αποκτάται με χρθματοδοτικι μίςκωςθ, προςδιορίηεται για κάκε φορολογικό ζτοσ ωσ ποςοςτό επί του
τμιματοσ τθσ αξίασ κτιςθσ του εξοπλιςμοφ, το οποίο εμπεριζχεται ςτα μιςκϊματα που καταβλικθκαν μζχρι τθ λιξθ του
φορολογικοφ ζτουσ.
γ. Το κατ' ζτοσ αναλωκζν ποςό τθσ φορολογικισ απαλλαγισ εμφανίηεται ςε ειδικό αποκεματικό και αντίςτοιχο
λογαριαςμό ςτα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ, που ςχθματίηεται από το φόρο ειςοδιματοσ, ο οποίοσ δεν καταβλικθκε λόγω
τθσ παρεχόμενθσ φορολογικισ απαλλαγισ.
δ. Με τθν κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Οικονομικϊν τθσ παρ. δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 20
του ν.4399/16 εξειδικεφεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ του ποςοφ τθσ ενίςχυςθσ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ για κάκε
φορολογικό ζτοσ, τυχόν δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθ χριςθ του φορολογικοφ οφζλουσ, το περιεχόμενο τθσ
Διλωςθσ Φορολογικισ Απαλλαγισ (ΔΦΑ) τθσ περίπτωςθσ ιβ' τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 21 και κάκε ςυναφζσ κζμα
για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςασ παραγράφου.
Επιδότθςθ του κόςτουσ τθσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ
α. Η ζναρξθ τθσ επιδότθςθσ του κόςτουσ τθσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ μπορεί να πραγματοποιείται μετά τθν
πιςτοποίθςθ από το αρμόδιο όργανο ελζγχου τθσ δθμιουργίασ των ςυνδεόμενων με το επενδυτικό ςχζδιο κζςεων
εργαςίασ.
β. Η επιδότθςθ καταβάλλεται ανά εξάμθνο και μετά τθν εκάςτοτε πλθρωμι του μιςκολογικοφ κόςτουσ εκ μζρουσ του
φορζα τθσ επζνδυςθσ, με τον περιοριςμό τθσ μθ υπζρβαςθσ τθσ καταβολισ του εξιντα τοισ εκατό (60%) του εγκεκριμζνου
ποςοφ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ολοκλιρωςθσ και ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ.

11. ΠΑΡΑΒΡΝΡ
Για τθν υποβολι των επενδυτικϊν ςχεδίων, εξαιρουμζνων των επενδφςεων μείηονοσ μεγζκουσ των άρκρων 65 ζωσ 69 του
Νζου Αναπτυξιακοφ Νόμου, απαιτείται παράβολο που ορίηεται ςτο 0,0005 του επιλζξιμου φψουσ του επενδυτικοφ
ςχεδίου.
Σε κάκε περίπτωςθ το ωσ άνω ποςό δεν μπορεί να είναι κατϊτερο των τριακοςίων (300) ευρϊ και ανϊτερο των πζντε
χιλιάδων (5.000) ευρϊ.
Τα ωσ άνω ποςά μποροφν να αναπροςαρμόηονται.

12. ΤΠΡΒΡΝΘ ΕΠΕΟΔΤΣΙΜΩΟ ΧΕΔΙΩΟ
Ο Φορζασ υποβολισ κάκε επενδυτικοφ ςχεδίου διαφοροποιείται ανάλογα με τθν κατθγορία του επενδυτικοφ ςχεδίου,
τον τόπο υλοποίθςθσ κακϊσ και, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, το ςυνολικό φψοσ τθσ επζνδυςθσ.


Επενδυτικά ςχζδια επιλζξιμου φψουσ ζωσ και τριϊν εκατομμυρίων (3.000.000) ευρϊ, που υλοποιοφνται μζςα
ςτα όρια τθσ κάκε Περιφζρειασ, υποβάλλονται ςτισ Διευκφνςεισ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ των
Περιφερειϊν τθσ Χϊρασ. Ειδικά για τθν Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου οι αιτιςεισ επενδυτικϊν ςχεδίων που
υλοποιοφνται ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Δωδεκανιςου υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ Δωδεκανιςου,



επενδυτικά ςχζδια επιλζξιμου φψουσ άνω των τριϊν εκατομμυρίων (3.000.000) ευρϊ, που υλοποιοφνται ςτισ
Περιφζρειεσ Δυτικισ και Κεντρικισ Μακεδονίασ και Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, υποβάλλονται ςτθ
Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Αναπτυξιακισ Πολιτικισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
(πρϊθν Μακεδονίασ και Θράκθσ),



ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ιδιωτικϊν Επενδφςεων του Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων για όλα τα υπόλοιπα
επενδυτικά ςχζδια.

