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ΣΥΝΟΨΗ 
 

 

Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία είναι το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 20- Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση 

της Κρατικής Υποστήριξης. Θα γίνει μια θεωρητική προσέγγιση του προτύπου,  

περιλαμβάνοντας και τις θεσμικές διατάξεις που το διέπουν. Θα μελετήσουμε κάποιες 

υποθετικές περιπτώσεις, παραδείγματα, ώστε να γίνει κατανοητός ο λογιστικός 

χειρισμός του προτύπου. 

Η εργασία ξεκινάει με το  Πρώτο Κεφάλαιο και την Εισαγωγή και συνεχίζει 

στο Δεύτερο Κεφάλαιο με την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του Θεσμικού Πλαισίου που 

περιβάλλει το ΔΛΠ 20. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στις γενικές διατάξεις και 

στα άρθρα του νόμου 4399/16, ο οποίος είναι πλέον σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2016, 

Αναλύονται τα επιδοτούμενα προγράμματα του νόμου, οι όροι για τους πιθανούς 

δικαιούχους, οι υποχρεώσεις και οι κυρώσεις. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και 

στον νόμο 4308/14 με τον οποίο νομοθετήθηκαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

στη χώρα μας. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο άρθρο 23 του νόμου το οποίο 

αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις.  

Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο και το Πρότυπο, το οποίο προσεγγίζεται 

θεωρητικά καθώς και με παράθεση παραδειγμάτων για την καλύτερη κατανόηση των 

λογιστικών χειρισμών ανά περιπτώσεις. Μέσα στο κεφάλαιο αυτό, ένα σημαντικό 

κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να δοθεί βάση είναι οι διαφορές μεταξύ Ελληνικών και 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Στη συνέχεια στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα 

επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα που το περιβάλλουν. Παρατίθεται κι εδώ μια 

μελέτη περίπτωσης για την καλύτερη κατανόηση του.  

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, βρίσκουμε τα συμπεράσματα 

στα οποία οδηγηθήκαμε ύστερα από την μελέτη του θέματος μας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
Οι απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού κόσμου καθώς και η συνεχής ανάπτυξη 

και μεγέθυνση των εταιριών, οδήγησαν στην ανάγκη της δημιουργίας μιας κοινής 

γλώσσας ή καλύτερα ενός ολοκληρωμένου συστήματος λογιστικής παρακολούθησης 

και ομοιόμορφης απεικόνισης του περιεχομένου των λογαριασμών και των 

οικονομικών καταστάσεων. 

  Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία 

αντικαταστάθηκαν από  τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και 

Πληροφόρησης. Τα πρότυπα αυτά αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα λογιστικών 

προτύπων και εφαρμόζονται από επιχειρήσεις παγκοσμίως. (Νεγκάκης Χ.,2016) 

Η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική και αφορά κυρίως εισηγμένες 

επιχειρήσεις στα Χρηματιστήρια των χωρών όπου δραστηριοποιούνται. Η 

προαιρετική εφαρμογή των προτύπων, γίνεται και από μικρό αριθμό επιχειρήσεων, οι 

οποίες δεν είναι εισηγμένες αλλά έχουν το μέγεθος για να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις που ορίζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης η χρήση τους 

γίνεται κι από επιχειρήσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες ή θυγατρικές εισηγμένων, κι 

αυτό διότι θα πρέπει οι οικονομικές τους καταστάσεις να διέπονται από τους ίδιους 

κανόνες και χειρισμούς καθώς και να υπάρχει όμοια παρουσίαση αυτών ώστε να 

είναι εφικτό να συνταχθούν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους.  

 Το σύνολο των επιχειρήσεων όμως στην παγκόσμια αγορά δεν αποτελείτε 

μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 

σαφώς περισσότερες σε αριθμό κι αυτό είναι κάτι που επηρεάζει σημαντικά στην 

ομαλή εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών προτύπων. Ο λόγος για τον οποίο οι 

επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους δεν εφαρμόζουν τα ΔΛΠ είναι το μεγάλο κόστος 

που επιφέρει η χρήση τους, είτε γιατί θα πρέπει να αλλάξουν το μηχανογραφικό τους 

σύστημα, είτε γιατί θα πρέπει να προσληφθεί πιο εξειδικευμένο προσωπικό για την 

σωστή λειτουργεία του.  
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Στην Ελλάδα συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 

επιχειρήσεις οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και έχουν 

την μορφή της Ανώνυμης εταιρίας. Τα ΔΠΧΑ μπορούν να εφαρμοστούν και 

προαιρετικά από επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι εισηγμένες, αλλά μπορούν να 

ανταποκριθούν σε μία τέτοια υποχρέωση, καθώς και να ελέγχονται από Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές. Έτσι λοιπόν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων έχουν τη 

δυνατότητα να αντλήσουν σημαντικών πληροφοριών υψηλής ποιότητας.  

 

Στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο ΔΛΠ 20 το οποίο 

αφορά την Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και την Γνωστοποίηση της 

Κρατικής Υποστήριξης. Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις οι 

οποίες λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις και συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

Μία Κρατική ενίσχυση θεωρείται πλέον ένας σημαντικός παράγοντας στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κάθε χώρας και αναμφισβήτητα αποβλέπει στην 

ενθάρρυνση των επιχειρήσεων, να αναλάβουν δραστηριότητες που κανονικά, δεν θα 

αναλάμβαναν χωρίς την παροχή υποστήριξης από το κράτος. Για τον λόγο αυτό 

δημιουργήθηκε η ανάγκη θέσπισης Αναπτυξιακών Νόμων οι οποίοι θα συμβάλουν 

στην ενίσχυση επενδύσεων και στην ύπαρξη νέων επιχειρηματικών δράσεων με 

σκοπό την τόνωση ολόκληρης της οικονομίας μιας χώρας. Γι αυτόν ακριβώς τον 

λόγο, στην παρούσα εργασία, γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας και 

στον νόμο 4399/16,ο οποίος αποτελεί το μοναδικό όπλο τόνωσης της εγχώριας 

οικονομίας.   

Τα δύο βασικά ζητήματα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι  

 

 Η επίδραση των Κρατικών Επιχορηγήσεων στις οικονομικές καταστάσεις 

 Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των Διεθνών και των Ελληνικών 

Προτύπων όσον αφορά τις Κρατικές Επιχορηγήσεις.   

 

Πλέον όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο 

πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης είτε αυτό παρέχεται από το Ελληνικό δημόσιο, 

είτε από την Ευρωπαϊκή ένωση μέσω των προγραμμάτων  ΕΣΠΑ. Γι αυτό και το 

συγκεκριμένο πρότυπο είναι σημαντικό να μελετηθεί και να αναλυθεί εις βάθος.   
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 Απώτερος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διατήρηση της 

οικονομικής της σταθερότητας ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική. Γι αυτό τα μέλη 

οφείλουν μέσω των οικονομιών της να πιάσουν αυτό τον στόχο. Η Ελλάδα, ως μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τους κανονισμούς της 

κοινότητας και γενικότερα την πολιτική της. Παρόλα αυτά βρισκόμενη σε δύσκολη 

οικονομική θέση χωρίς να έχει την απαραίτητη πιστοληπτική ικανότητα και χωρίς να 

έχει σημαντικό λόγο στις αγορές, όσον αφορά τις Κρατικές Επιχορηγήσεις, έχει 

επαναπροσδιορίσει την στρατηγική της.  

 Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει σαφώς μείωση των κρατικών 

επιχορηγήσεων και τη μη στοχοποίηση συγκεκριμένων εταιριών και κλάδων. Δίνεται 

μεγάλη βαρύτητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα κι 

από τον Νέο αναπτυξιακό Νόμο. Και είναι και λογικό μιας και η δομή της Ελληνική 

οικονομίας βασίζεται σε μικρομεσαίες ή οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Ο 

νομοθέτης λοιπόν επικεντρώνεται σε θέματα μακροοικονομικού χαρακτήρα όπως 

είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η κατάρτιση των εργαζομένων, η έρευνα, 

το περιβάλλον και τέλος η ανάπτυξη αποκεντρωμένων περιοχών και των περιφερειών 

της χώρας.   

 Η εργασία αποτελείτε από έξι κεφάλαια μέσα στα οποία γίνεται μια 

προσπάθεια παρουσίασης και να ανάλυσης των παραπάνω εννοιών. Το πρώτο 

κεφάλαιο αποτελείται από την εισαγωγή ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του Θεσμικού 

Πλαισίου και μια εκτενή αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4399/16. Το τέταρτο 

κεφάλαιο πραγματεύεται το ΔΛΠ 20, με μια θεωρητική προσέγγιση καθώς και 

παράθεση παραδειγμάτων για καλύτερη κατανόηση των λογιστικών χειρισμών. Στο 

πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ΕΣΠΑ μαζί με μία μελέτη περίπτωσης λήψης 

ευρωπαϊκής επιχορήγησης και τέλος, στο έκτο κεφάλαιο καταλήγουμε στα 

συμπεράσματα της εν λόγω εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                      

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγικά 
 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια ανασκόπηση σε γνώμες και μελέτες προηγούμενων ετών 

και οι οποίες αποτέλεσαν κίνητρο για την παρακάτω μελέτη των Κρατικών 

Επιχορηγήσεων. Οι μελέτες αυτές πραγματοποιήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο από 

επιστήμονες του κλάδου, οι οποίοι  θέλησαν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν 

κατά πόσο τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι Κρατικές Επιχορηγήσεις έχουν 

συμβάλει θετικά ή έχουν επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία.   

2.2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο συνεχώς εξελίσσεται θα πρέπει να 

συμβαδίσουμε και να ανταπεξέλθουμε με μεθόδους η οποίες θα είναι εναρμονισμένες 

και θα ταιριάζουν σε αυτό το οικονομικό μοντέλο. Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

είναι αυτές που θα πρέπει αρχικά να αξιολογηθούν και να αλλάξουν, διότι γίνεται 

κατανοητό πως διαφορετικές ανάγκες υπήρχαν για τις επιχειρήσεις μια δεκαετία πριν, 

διαφορετικές ανάγκες υπάρχουν τώρα. 

 Μία σημαντική αλλαγή την οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι η 

εμφάνιση και η θέσπιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Αυτή η κίνηση 

θεωρείται σύμφωνα με τον Chan (2003) ένα από τα σημαντικότερα βήματα προόδου  

και εξέλιξης στην παγκόσμια οικονομία. 

 Σύμφωνα με μία μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο ο Ball 

(2006) παραθέτει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για τους επενδυτές της 

λογιστικής και τις έρευνες των επιχειρήσεων. Η λογιστική σαν επιστήμη απασχολεί 

αντίστοιχα οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα η τάση για παγκόσμια 

ενοποίηση των δύο αγορών και της πολιτικής κάνει δυσκολότερη την εφαρμογή των 

προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι 

οικονομικές δυνάμεις θα παραμείνουν σταθερές στο άμεσο μέλλον μετά από μία 
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τέτοια κίνηση. Παρόλα αυτά ένα από τα πλεονεκτήματα είναι πως έχει επιτευχθεί να 

υιοθετηθούν τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε περίπου εκατό 

χώρες. Από την άλλη μεριά στα μειονεκτήματα κατατάσσεται το πρόβλημα με την 

τρέχουσα  νομοθεσία του IASB με την εύλογη αξία της λογιστικής. Η μεγαλύτερη 

ανησυχία πάντως είναι πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών για 

την εφαρμογή των ΔΠΧΠ. 

 To 2011 o Bruggemann αναφέρεται στις επιπτώσεις της υποχρεωτικής 

υιοθέτησης των Προτύπων με σκοπό τις διασυνοριακές επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων 

των επιχειρήσεων. Υπήρξε η ανάγκη των ρυθμιστικών αρχών να δικαιολογήσουν την 

κίνηση προς τα Πρότυπα, με την προσδοκία  ότι η υιοθέτηση τους θα αυξήσει την 

διαφάνεια και την συ κρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων μεταξύ των 

χωρών. Με αποτέλεσμα, με μια κοινή γλώσσα να προωθηθεί η διασυνοριακή 

επένδυση στα ίδια κεφάλαια. Η έρευνα επικεντρώνεται στις αντιδράσεις για την 

διαδικασία έγκρισης ενώ αναλύει και τις συνέπειες της μεταγενέστερης αλλαγής των 

προτύπων όσων αφορά τους λογιστικούς κανόνες.  

 Εφόσον αναφερθήκαμε στις διασυνοριακές επενδύσεις είναι σωστό να 

αναφέρουμε την διαπίστωση που είχε κάνει ο Dunning το 1992. Όπου τα αρχικά 

επακόλουθα σχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των εταιριών που ανήκαν στις ΗΠΑ, παρά αυτών που ανήκαν 

στην Ένωση. Το αν θα υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στις Αμερικάνικες εταιρίες στην 

ΕΕ και των Ευρωπαϊκών Εταιριών στις ΗΠΑ είναι κάτι που θεωρείται αβέβαιο. 

Σημαντικός παράγοντας είναι η στρατηγική των δύο μερών καθώς και οι δεσμοί 

μεταξύ τους.    

 Ένας ακόμα παράγοντας στην καθιέρωση των ΔΠΧΠ παγκοσμίως θα παίξει 

από εδώ και πέρα η Ασιατική αγορά και η Κίνα η οποία συνεχώς αναπτύσσεται. Μια 

εμπειρική μελέτη των Peng, et al. (2008) έδειξε ότι γίνεται σημαντική προσπάθεια 

στην Κίνα να εναρμονίσουν τα Εγχώρια Πρότυπα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν σαν αποτέλεσμα την επιτυχή σύγκλιση των 

εισηγμένων εταιριών και το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η σύγκλιση των 

λογιστικών προτύπων συμβαδίζει με την λογιστική τους εφαρμογή. 

 Πέραν όμως των εισηγμένων εταιριών και των μεγάλων επιχειρήσεων που 

υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υπάρχουν και οι 
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μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι κατά πολύ περισσότερες σε αριθμό και οι 

οποίες δεν είναι υποχρεωμένες να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία βάση των 

Προτύπων. Το θέμα που γεννάται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ότι με την 

μη χρήση των Προτύπων δημιουργούν πρόβλημα σε όλη την υπόλοιπη οικονομία και 

δυσκολεύουν τα ΔΠΧΠ να γίνουν ευρέως διαδεδομένα. Έτσι λοιπόν ο 

Παπαδόπουλος το 2010 κατέληξε ότι, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 

υποχρεωμένες να γνωρίζουν τις αλλαγές που επιφέρουν τα ΔΠΧΠ.  

 Πέντε χρόνια νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα το 2005 ο Nobes αναφέρει ότι 

είχε αμφισβητηθεί από το FASB (Financial Accounting Standards Board) η 

διαδικασία θέσπισης των προτύπων του. Ο λόγος που υπήρξε η αμφισβήτηση αυτή 

ήταν κατά πόσο η προσέγγιση «βασισμένη σε κανόνες» θα έπρεπε να αλλαχθεί σε 

«βασισμένη σε αρχές»  για να μπορέσουν τελικά να έχουν μια καλύτερη συνεργασία 

με το IASB ( International Accounting Standard Board). Όταν ερευνάται ένα 

συγκεκριμένο πρότυπο, μελετάται αν είναι βασισμένο στην κατάλληλη αρχή.  

 Όσον αφορά τις Κρατικές επιχορηγήσεις οι Westwood και Mackenzie (1999) 

μελετώντας τις κρατικές επιχορηγήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης κατά την διάρκεια της διαχειριστικής 

περιόδου που απαιτείται για τα αντίστοιχα έξοδα που προορίζονται για την 

αποζημίωση. Εφόσον το ΔΛΠ 20 είναι σαφές όταν εφαρμόζεται σε επιχορηγήσεις για 

την αγορά παγίων ενεργητικού, τότε συνεπάγεται η επιχορήγηση αυτή να θεωρείται 

ως εισόδημα κατά την διάρκεια ζωής του παγίου. Ο λογιστικός χειρισμός όμως για 

την επιχορήγηση που αφορά αγορά γης δεν είναι ο ίδιος μια και η γη δεν έχει 

αποσβέσιμη ζωή κι αυτό γεννά ερωτήματα. Το πρόβλημα είναι ότι δημιουργείται 

πιστωτικό υπόλοιπο εώς ότου να ληφθεί το εισόδημα. Στην περίπτωση που υπάρχει η 

έλλειψη της αρχής, τότε αφαιρείται το έσοδο από το πάγιο, ή στην άλλη περίπτωση 

το έσοδα φαίνεται στον λογαριασμό «έσοδα επόμενης χρήσης». Η πρώτη περίπτωση 

δεν μας δίνει ακριβή μέτρηση για το περιουσιακό στοιχείο, ενώ η δεύτερη μας δίνει 

ένα στοιχείο του παθητικού που δεν είναι πραγματικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                           

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Σε αυτήν την ενότητα της εργασίας θα ασχοληθούμε με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο 

ισχύει στη χώρα μας όσων αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις. Ο Αναπτυξιακός νόμος 

που πλέον είναι σε ισχύ από τις 22 Ιουνίου του 2016 είναι ο ν.4399/16 «Θεσμικό 

πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 

περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού 

Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». Στο σύνολο του ο νόμος αποτελείται από τις 

Γενικό Μέρος και τις κοινές διατάξεις και από το Ειδικό Μέρος και τα καθεστώτα 

ενισχύσεων. Ο νέος αυτός νόμος αντικατέστησε τον ν.3908/11 ο οποίος ήταν σε ισχύ 

από τις 31 Ιανουαρίου του 2011. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται και ο ν.4308/14 

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ο οποίος 

είναι αυτός που διέπει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με το νέο Λογιστικό σχέδιο 

και τις νέες διατάξεις και είναι αυτός οποίος με την σειρά του κατήργησε σταδιακά 

τον ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και το Ελληνικό 

Λογιστικό Σχέδιο.   

3.1 Νόμος 4399/16 

 

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισορροπημένης οικονομίας δίνοντας 

βαρύτητα στον σεβασμό των περιαβαντολλογικών πόρων και στη στήριξη των 

λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 

η τεχνολογική αναβάθμιση είναι τομείς τους οποίους στοχεύει ο νόμος, καθώς επίσης 

και η αύξηση της απασχόλησης, η εξοικονόμηση πόρων, η προσφορά καλύτερων 

υπηρεσιών και γενικά η συνολική αναβάθμιση και τόνωση της οικονομίας της χώρας.  
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  Τα καθεστώτα ενισχύσεων- προβλέπονται στο Ειδικό Μέρος του νόμου-τα 

οποία επικεντρώνονται στη επίτευξη των στόχων αυτών αφορούν α)την εξωστρέφεια 

και την καινοτομία β) την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας γ) την αξιοποίηση 

εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού δ) την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στ) την 

βελτίωση της τεχνολογίας ζ) την εξειδίκευση η)την ανάπτυξη δικτύων και 

συνεταιρισμών θ) την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων ι) την ενίσχυση της υγιής 

επιχειρηματικότητας ια) την επανεκβιομηχάνιση της χώρας και τέλος ιβ) την στήριξη 

και την μείωση ανισοτήτων αδύναμων περιοχών. (άρθρο 1, ν.4399/16) 

  Για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων του παρόντος θεωρείται ότι 

αποτελεί ενιαίο επενδυτικό σχέδιο και κάθε αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου 

(σε επίπεδο ομίλου) περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων, η οποία αρχίζει εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης των 

εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια περιφέρεια του Κανονισμού 

όπως ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

  Τα επενδυτικά σχέδια που επιδοτούνται βάσει των καθεστώτων του παρόντος 

νόμου δεν επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ή 

καθεστώς «ήσσονος σημασίας» (de minimis). Κατ' εξαίρεση στην απόφαση 

προκήρυξης των καθεστώτων του παρόντος μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα 

σώρευσης των ενισχύσεων του καθεστώτος αυτού με τις ενισχύσεις συγκεκριμένων 

άλλων καθεστώτων, με την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση 

της έντασης ή των ποσών ενίσχυσης που ορίζονται ή στην οικεία απόφαση της 

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής(άρθρο8,Γ.Α.Κ). 

   Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και 

στα μέγιστα ποσά ενίσχυσης που προβλέπονται στο Γ. Α. Κ. για τα καθεστώτα του 

παρόντος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται 

κατά περίπτωση στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο και στην επιχείρηση και 

ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησής του (άρθρα 4,8 Γ.Α.Κ.). 

   Σε περιπτώσεις συνδυασμού των ενισχύσεων του παρόντος με ενωσιακή 

χρηματοδότηση, η οποία υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσμικά όργανα, 

τους οργανισμούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί 

υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Κράτους, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 8 

Γ.Α.Κ.. 
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Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος δεν μπορούν να υπαχθούν σχέδια 

φορέων για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν 

προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις 

αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά 

(άρθρο 1 Γ.Α.Κ.). Κάθε επενδυτής, στη φάση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης 

για να υπαχθεί στον παρόντα νόμο, θα πρέπει να δηλώσει πως δεν έχει λάβει 

οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση η οποία έχει κριθεί  παράνομη. 

  Οι ενισχύσεις του παρόντος νόμου θεωρούνται ως κίνητρο και βοηθούν την 

επιχείρηση για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ή των έργων της  

και δεν παρέχονται για δραστηριότητες, στις οποίες δραστηριοποιείται ή θα 

ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η 

ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, από τη στιγμή που ο δικαιούχος 

έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη 

των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης 

περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την επωνυμία και το μέγεθος 

της επιχείρησης β) την περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των 

εκτιμώμενων ημερομηνιών έναρξης και λήξης γ) τον τόπο εκτέλεσης του έργου δ) 

τον κατάλογο των δαπανών του έργου ε) τα είδη και το ποσό ενίσχυσης και στ) το 

χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού  σχεδίου. 

  Με την έναρξη των εργασιών σηματοδοτείται ουσιαστικά το πρώτο χρονικά 

σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την 

επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την 

παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη 

αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως 

η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των 

εργασιών. Για τις εξαγορές, ως έναρξη των εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης 

των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση 

(άρθρο 2  Γ.Α. Κ.). Εφόσον η έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου 

πραγματοποιηθούν πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής έχει ως αποτέλεσμα την 

απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου. 

  Όσοι δικαιούχοι επιθυμούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενίσχυσης του 

παρόντος νόμου, θα πρέπει να διασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να μη 

δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων. 

 



10 
 

3.2 Υπαγόμενα Επενδυτικά Προγράμματα 
 

 Στα υπαγόμενα επενδυτικά Σχέδια υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες καλό είναι 

να αναφερθούν στην αρχή αυτής της ενότητας ώστε να είναι πιο ξεκάθαρο το τοπίο. 

Στις εξαιρέσεις του νόμου λοιπόν ανήκουν ο τομέας του χάλυβα, ο τομέας του 

άνθρακα , ο τομέας της ναυπηγίας και ο τομέας παραγωγής και διανομής ενέργειας.  

Πέραν των συγκεκριμένων περιπτώσεων και άλλων ειδικών περιπτώσεων που ορίζει 

ο νόμος στα καθεστώτα ενισχύσεων υπάγονται όλοι οι τομείς της οικονομίας. Να 

αναφέρουμε πως με κοινή υπουργική απόφαση τόσο του Υπουργού Οικονομίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού όσο και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων μπορούν να καθοριστούν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την υπαγωγή 

στα συγκεκριμένα καθεστώτα ενισχύσεων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο τομέας της 

αλιείας και της γεωργίας. (άρθρο 7, ν4399/16) 

3.3 Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων  

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό 

της χώρας, δηλαδή έχουν την καταστατικής τους έδρα στην Ελλάδα ή το 

υποκατάστημα τους να βρίσκεται στην Ελλάδα κατά τον χρόνο έναρξης του 

επενδυτικού σχεδίου.  

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα θα 

πρέπει να είναι της παρακάτω μορφής (αρ.6, ν.4399/16) : 

i) Ατομική επιχείρηση 

ii) Εμπορική εταιρία  

iii) Συνεταιρισμός 

iv) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

v) Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες με όρο την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας πριν την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου 

vi) Επιχειρήσεις με τη μορφή κοινοπραξίας 

vii) Δημόσιες επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον δεν επιχορηγείται 

η λειτουργία τους ή δεν τους έχει ανατεθεί αποκλειστικά η προσφορά 

υπηρεσιών.  
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Την νομικής μορφή της εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού υποχρεούται να 

λάβει η επιχείρηση-πριν την έναρξη του επενδυτικού προγράμματος-της οποίας το 

επιλέξιμο ύψος του επενδυτικού σχεδίου ξεπερνάει το ποσό των πεντακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (500.000). 

Από την υπαγωγή εξαιρούνται οι εξής επιχειρήσεις (αρ.6, ν.4399/16)  :  

i) Αυτές που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια για λογαριασμό του 

Δημοσίου.  

ii) Οι επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε διακοπή των δραστηριοτήτων 

τους είτε μια διετία πριν από την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα 

είτε κατά την στιγμή της αίτησης.  

iii) Οι  προβληματικές  επιχειρήσεις.  

 

3.4 Επιλέξιμες Δαπάνες  
 

Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε αυτές που των περιφερειακών και εκτός 

περιφερειακών ενισχύσεων. Για αρχή θα πρέπει να κάνουμε κατανοητό τον όρο 

περιφερειακές ενισχύσεις. Είναι λοιπόν αυτές οι κρατικές ενισχύσεις που 

χορηγούνται για να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιφερειακές ενισχύσεις διέπονται από τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίες και αποτελούν τη βάση για την διαμόρφωση του Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων κάθε κράτους. Οι συγκεκριμένοι χάρτες αναρτώνται στον οικείο 

διαδικτυακό τόπο του αναπτυξιακού νόμου (άρθρο 8, ν.4399/16)  

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων 

 

Σε αυτή τη περίπτωση οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής τρεις (άρ. 8, ν.4399/16):  

1) επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 

i) Η  κατασκευή, η επέκταση ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων 

από 45% έως 80% ανάλογα την περίπτωση. 
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ii) Η αγορά του συνόλου παγίων στοιχείων  ενεργητικού όπως για 

παράδειγμα κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός ή  μέρος αυτού.   

iii) Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν πάγιο εξοπλισμό 

με την υποχρέωση να αγοραστούν κατά το τέλος της μίσθωσης.  

 

2) Επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού 

i) Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης 

ευρεσιτεχνιών 

ii) Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και 

εγκατάσταση λογισμικού. 

Θα πρέπει χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την επιχείρηση. Επίσης να 

μείνουν στην κατοχή της επιχείρησης για τουλάχιστον πέντε έτη για τις μεγάλες και 

τρία έτη σε περίπτωση μικρομεσαίας επιχείρησης, ενώ το κόστος δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 50% και το 75% αντίστοιχα. 

3) Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται με σκοπό 

την υλοποίηση του σχεδίου. 

i) Πληρωμή όλων των θέσεων εργασίας εντός τριών ετών από την ημέρα 

έναρξης της παραγωγικής μονάδας. 

ii) Κάθε θέση που δημιουργείται παραμένει στη περιοχή για διάστημα πέντε 

ετών για μεγάλες επιχειρήσεις και τριών ετών για μικρότερες επιχειρήσεις. 

Οι παρακάτω δαπάνες δεν ενισχύονται (άρ.8, ν.4399/16) :  

α) Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων 

β) Η αγορά επίπλων και σκευών εκτός αν αφορούν ξενοδοχειακό εξοπλισμό 

γ) Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης. 

δ) Η αγορά οικοπέδων, αγροτεμαχίων και γηπέδων 

ε) Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας παγίων 

στ) Η επέκταση εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει στον φορέα.  
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Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων  

 

Οι δαπάνες αυτές οι οποίες παρέχονται πλην των περιφερειακών είναι οι εξής (άρ. 9, 

ν4399/16) :  

 Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

 Δαπάνες για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

 Δαπάνες καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

 Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας  

 Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας. 

 Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

 Επενδυτικές δαπάνες για την συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης 

 Δαπάνες υψηλής απόδοσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης  

 Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων περιοχών. 

3.5  Είδη Ενισχύσεων 
 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον παρόντα νόμο είναι τα ακόλουθα  είδη 

ενισχύσεων (αρ.10 ν.4399/16) : 

 

 Φορολογική απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος από των προ 

φόρων κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 Επιχορήγηση για την δωρεάν παροχή από το Δημόσιο ποσού για την κάλυψη 

τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου 

 Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν πάγιο εξοπλισμό με 

την υποχρέωση να αγοραστούν κατά το τέλος της μίσθωσης 
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 Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης θέσης εργασίας η οποία συνιστά 

στη κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για νέες θέσεις οι οποίες 

δημιουργούνται για την εκτέλεση του έργου. 

 Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας έως και δώδεκα έτη 

 Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών 

 

3.6 Διαχωρισμός των επιχειρήσεων (οντοτήτων) βάσει μεγέθους 
  

Με την ψήφιση του νόμου 4308 τον Νοέμβριο του 2014 και την εισαγωγή των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ορίστηκαν και τα μεγέθη των οντοτήτων -

επιχειρήσεων- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. Παραθέτοντας το 

παρακάτω πίνακα γίνεται κατανοητό το μέγεθος και τα όρια για τον προσδιορισμό 

των οντοτήτων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατηγοριοποίηση Οντοτήτων Πηγή: Ν4308/14 

 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Πολύ μικρές άρθρου 1 

§ 2γ 

(δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, 

ατομική, κλπ) 

- ≤ 1.500.000,00 - 

Πολύ μικρές 

οντότητες άρθρου 1 § 

2α (Α.Ε., Ε.Π.Ε. , ΙΚΕ 

κλπ) και 2β 

≤ 350.000,00 ≤ 700.000,00 ≤ 10 

Μικρές άρθρου 1 § 2γ, 

δηλαδή ΟΕ, 

ΕΕ, ατομική, κλπ) 

- > 1.500.000,00 - 

Μικρές Οντότητες ≤ 4.000.000,00 ≤ 8.000.000,00 ≤ 50 

Μεσαίες Οντότητες ≤ 20.000.000,00 ≤ 40.000.000,00 ≤ 250 

Μεγάλες Οντότητες > 20.000.000,00 > 40.000.000,00 > 250 

 

 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών 

σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων ορίζεται με Βάση το μέγεθος του φορέα, δηλαδή 

(αρ.5,12 ν.4399/16, άρ.2, ν.4308/14) : 
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α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ, β. για μεσαίες επιχειρήσεις, 

συνεταιρισμούς και για επιχειρηματικές συστάδες, στο ποσό των 250.000 ευρώ, γ. για 

μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ, 

δ. για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ. 

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) 50.000 ευρώ. 

Πέραν των ορίων που αναφέρθηκαν πρωτίστως ο νόμος στο άρθρο 12 

αναφέρει και τις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων οι οποίες αφορούν κυρίως τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιγραμματικά οι ενισχύσεις αυτές επικεντρώνονται στην 

εξωστρέφεια, την καινοτομία, την αύξηση της απασχόλησης,  τις επενδύσεις που 

γίνονται σε ειδικές και βιομηχανικές περιοχές καθώς επίσης  αφορούν και 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις οι οποίες πρόκειται να συγχωνευθούν και αγροτικούς 

συναιτερισμούς ομάδες παραγωγών και τέλος κοινωνικές συναιτεριστικές 

επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ)  

 

3.7 Διαδικασία αίτησης και αξιολόγησης υπαγωγής σε επενδυτικό 

σχέδιο 
  

 Υποβολής αίτησης 

 

Η αίτηση υποβολής σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά και μόνο 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε) του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ανάλογα με την περιφέρεια που 

ανήκει ο φορέας υποβάλει και την αίτηση στην αρμόδια διεύθυνση. Για παράδειγμα 

επενδυτικά σχέδια αν των τριών εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιούνται στις 

Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης  υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

   Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε περισσότερα του ενός καθεστώτα 

ενισχύσεων από τον ίδιο φορέα. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται παράβολο 

που ορίζεται στο 0,5% του επιλέξιμου ύψους ενός επενδυτικού σχεδίου. Το 
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παραπάνω ποσό σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το κατώτερο όριο 

των τριακοσίων (300) ευρώ και το ανώτερο όριο των (5.000) ευρώ.  (αρ.13 ν4399/16)  

 

Διαδικασία αξιολόγησης 

 

    Στην επόμενη φάση υπάρχει η διαδικασία της αξιολόγησης στην οποία 

ελέγχεται η πληρότητα και η νομιμότητα των αιτήσεων από την αρμόδια υπηρεσία. 

Εφόσον η αίτηση απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας ο αιτών ενημερώνεται 

ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ.  

   Για κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω τρεις 

προϋποθέσεις (αρ.14,15, ν.4399/16): 

 α) Να υπάρχει πλήρη συμφωνία της αίτησης του υπό έγκριση επενδυτικού 

σχεδίου με αυτά που ορίζει ο νόμος,  

 β) να τεκμηριώνεται η φερεγγυότητα του φορέα με προσκόμιση σχετικών 

πιστοποιητικών,  

 γ) να τεκμηριώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης είτε μέσω ιδίων 

κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.  

   Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης η 

αίτηση ανατίθεται σε έναν αξιολογητή ο οποίος επιλέγεται από το Εθνικό Μητρώο 

Πιστοποιημένων Αξιολογητών με τυχαία επιλογή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

από την απόφαση της προκήρυξης . Υπεύθυνη για την επιμόρφωση και κατάρτιση 

των συγκεκριμένων αξιολογητών είναι η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων. 

Οι αξιολογητές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ακολουθούν πιστά τον Οδηγό 

Δεοντολογίας Αξιολογητών, ο οποίος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

αναπτυξιακού νόμου.  Υπάρχουν δύο μέθοδοι αξιολόγησης, η συγκριτική και η 

άμεση αξιολόγηση. Τέλος η αξιολόγηση ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών 

από την ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας των αιτήσεων. Τα 

επενδυτικά σχέδια τα οποία εγκρίνονται και τελικά πραγματοποιούνται υπάγονται σε 

έλεγχο κατά την διάρκεια υλοποίησης τους (αρ.24, ν4399/16).  
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3.8 Καταβολή Ενισχύσεων 
 

Η καταβολή των ενισχύσεων πραγματοποιείται είτε τμηματικά είτε εφάπαξ. Ο 

προσδιορισμός των ποσών γίνεται βάσει των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά 

ομάδα δαπανών όπως αυτά έχουν οριστεί κατά την απόφαση υπαγωγής.  

Έτσι λοιπόν εάν έχουμε (άρ.20, ν.4399/16) : 

 Φορολογική απαλλαγή  

 Η έναρξη της ωφέλειας θεμελιώνεται με την υλοποίηση του 50% του 

κόστους του επενδυτικού σχεδίου 

 Επιχορήγηση 

 Για ποσό που ανέρχεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό 50% της επιχορήγησης 

καταβάλλεται στον δικαιούχο το αντίστοιχο ποσοστό του επενδυτικού 

κόστους 

 Τα ποσά της επιχορήγησής δεν αφαιρούνται από το ποσό των δαπανών 

προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης  

 Η καταβολή πραγματοποιείται μετά την επιβεβαίωση ύπαρξης του συνόλου 

του μισθωμένου εξοπλισμού στη μονάδα βάση της σύμβασης. 

 Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από την πληρωμή των 

εκάστοτε δόσεων. 

 Προεξόφληση των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αποκλειστικά και μόνο 

τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. 

 

 Τα ποσά της επιδότησης δεν αφαιρούνται από το ποσό των δαπανών 

προκειμένου να γίνει ο προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών. 

 Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης  

 Η έναρξη της επιδότησης πραγματοποιείται μετά από επιβεβαίωση των 

συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας. 

 Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την πληρωμή του εκάστοτε 

μισθολογικού κόστους. 

Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την πραγματοποίηση του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
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της επένδυσης, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής 

λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης, εντός της νόμιμης  

προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω απόφασης. Η προβλεπόμενη προθεσμία 

ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να πάρει παράταση έως και δύο 

(2) έτη το ανώτατο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

 Η υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

 Η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος να έχει γίνει πριν την λήξη της 

προθεσμίας ολοκλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται από τον νόμο και την απόφαση 

υπαγωγής. 

Επίσης η πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να πάρει 

παράταση για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της 

διακοπής ή καθυστέρησης, με τον όρο ότι θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα 

πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εντός της νέας προθεσμίας που 

ορίζεται. Όσον αφορά την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 

της επένδυσης, ο παρών νόμος ορίζει πως θα πρέπει να τεκμηριώνεται η 

λειτουργία της μονάδας με την έκδοση όλων των νομιμοποιητικών αδειών και 

εγγράφων καθώς και με την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, 

ανάλογα με την φύση της επιχείρησης και να εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά. 

Για την πιστοποίηση πραγματοποίησης και έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης, ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση μέσα σε (60) εξήντα 

ημέρας από τη λήξη προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης να υποβάλλει το 

αίτημα του ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 

Επιχορηγήσεων Εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί και δεν προσκομιστούν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας η επένδυση θεωρείται ότι δεν 

έχει ολοκληρωθεί και θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό της ενίσχυσης που τυχόν 

έχει χορηγηθεί (άρ.18, ν.4399/16). 
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3.9 Υποχρεώσεις 

 

Οι φορείς μετά την υπαγωγή τους σε κάποιο από τα επενδυτικά σχέδια και μέχρι και 

την ολοκλήρωση αυτών οφείλουν (άρ.21, ν4399/16)  : 

 Να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής, 

 να μην διακόψουν τη λειτουργία της επιχείρησης, 

 να μην διακόψουν την  παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, 

 να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού, 

 να μην μεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

 να μη μεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, 

 να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της επένδυσης, 

 να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορριφθούν, 

 να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους όπως επωνυμία έδρα 

κλπ., 

 να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες εργασίας 

 να αναφέρουν στον τόπο της εγκατάστασης πινακίδα που θα αναφέρεται στην 

επένδυση 

 να υποβάλλουν δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής  

 να διατηρούν τα χαρακτηριστικά με τα οποία έτυχαν ειδικής μεταχείρισης. 

3.10 Κυρώσεις 

 

Σε περίπτωση παράβασης των όρων και μη τήρησης των υποχρεώσεων ανακαλείται η 

απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται το σύνολο της ενίσχυσης με τα ποσό των 

νόμιμων τόκων.  Σε περίπτωση που τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην υπηρεσία είναι 

ψευδή ή αναληθή και δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση επιστρέφεται το τμήμα αυτής 

που δόθηκε ειδάλλως επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό. Η πρόσθετη επιβάρυνση που 

επιβάλλεται μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 0,5% έως και 3% της ενίσχυσης που έχει 

εγκριθεί, για κάθε έτος μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων. Για την 

επιβολή των κυρώσεων εκτιμάται η περίσταση κάθε υπόθεσης ξεχωριστά, 
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λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση τα κριτήρια, όπως για παράδειγμα το ύψος της 

αξίας  των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί ή μεταβιβάστηκαν, ο 

χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ποσοστό συμμετοχής στην εταιρική σύνθεση 

της εταιρίας, το μέγεθος της επένδυσης που εκμισθώθηκε καθώς και ο βαθμός 

αναίρεσης της πραγματοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης και τους όρους 

υπαγωγής. Τέλος στη περίπτωση που η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της 

φορολογικής απαλλαγής επιβάλλονται κυρώσεις με απώλεια του φορολογικού 

οφέλους ή καταβολής του αποδοθέντος φόρου προσαυξημένο κατά το ποσό των 

νόμιμων τόκων από το κάθε έτος χρήσης της ωφέλειας.  

Η συνέπειες που περιγράφηκαν παραπάνω επέρχονται εφόσον η διαπίστωση 

γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης 

και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. (αρ.23 ν4399/16) 

 

3.11 ΝΟΜΟΣ 4308/14 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις στον νόμο 4308/14 αναφέρονται στο άρθρο 23. Το 

συγκεκριμένο άρθρο καλύπτει δυο περιπτώσεις :  

 Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία : Σύμφωνα με 

τον νόμο λοιπόν οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως υποχρεώσεις στην 

χρήση που εισπράττονται ή που υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν, και 

στη συνέχεια αποσβένονται, με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως 

έσοδα, με τρόπο παρόμοιο όπως είχαν μεταφερθεί στα αποτελέσματα αρχικά. 

 Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων :Και σε αυτήν την περίπτωση οι 

επιχορηγήσεις σύμφωνα με τον νόμο καταχωρούνται ως υποχρεώσεις στη 

χρήση που εισπράττονται ή που υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν, και 

στη συνέχεια μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην χρήση στην 

οποία τα έξοδα που επιχορηγήθηκαν βαρύνουν τα αποτελέσματα. 

Έτσι λοιπόν παρατηρούμε  πως είτε πρόκειται για επιχορήγηση περιουσιακών 

στοιχείων είτε για επιχορήγηση εξόδων υπάρχει η ίδια ακριβώς αντιμετώπιση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                                       

Δ.Λ.Π 20 – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

Εισαγωγικά  

  

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει το ΔΛΠ 20 το οποίο αφορά τις Κρατικές 

Επιχορηγήσεις και την γνωστοποίηση των κρατικών υποστηρίξεων. Γίνεται μια 

αναφορά στις μορφές με τις οποίες μπορεί να συναντηθεί μια κρατική επιχορήγηση 

είτε βιβλιογραφικά αλλά είτε και στην πράξη. Σημαντικό σημείο του κεφαλαίου 

αποτελεί η λογιστική αντιμετώπιση των κρατικών επιχορηγήσεων που ορίζονται από 

το Πρότυπο, καθώς και οι λογιστικοί χειρισμοί που απαιτούνται να 

πραγματοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, για την σωστή απεικόνιση αυτών στις 

οικονομικές τους καταστάσεις. Επίσης παραθέτονται παραδείγματα για την καλύτερη 

κατανόηση των επιχορηγήσεων και των λογιστικών αυτών χειρισμών και 

αναφέρονται θέματα τα οποία αφορούν την περίπτωση επιστροφής κρατικών 

επιχορηγήσεων, τις γνωστοποιήσεις αλλά και διερμηνείες και διατάξεις. Τέλος στο 

κεφάλαιο αυτό διακρίνονται και οι σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων όσον 

αφορά τις Κρατικές Επιχορηγήσεις.    

4.1. Σκοπός του Δ.Λ.Π 20 

 

Το συγκεκριμένο πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για την λογιστική παρακολούθηση 

καθώς και την γνωστοποίηση των κρατικών επιχορηγήσεων, και για τη 

γνωστοποίηση άλλων μορφών κρατικής υποστήριξης.  

Παρόλα αυτά δεν εφαρμόζεται στα παρακάτω (Παρ.20.1,Καραγιώργος Θ, 

Πετρίδης Α., 2010) :  

 Τις κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν την Γεωργία, οι οποίες 

αντιμετωπίζονται από το ΔΛΠ 41. 
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 Στα προβλήματα που ανακύπτουν στη λογιστική απεικόνιση των κρατικών 

επιχορηγήσεων στις οικονομικές καταστάσεις που αντικατοπτρίζουν τις 

επιδράσεις λόγω των μεταβολών των τιμών ή σε παρόμοιας φύσης 

πληροφορίες 

 Σε κρατική υποστήριξη η οποία παρέχεται σε κάποια επιχείρηση με την 

μορφή πλεονεκτημάτων, τα οποία αναγνωρίζονται κατά τον προσδιορισμό 

του φορολογητέου εισοδήματος ή εκπίπτουν από αυτό 

 Στην κρατική συμμετοχή στην ιδιοκτησία μιας επιχείρησης.   

 

4.2 Εννοιολογική Προσέγγιση  
 

Το παρόν πρότυπο χρησιμοποιεί τους παρακάτω ορισμούς και έννοιες (Grant Thorton 

2016, Ντζανατος Δ, 2008)  :  

Κρατική Υποστήριξη: είναι ένα μέτρο το οποίο λαμβάνεται από το κράτος 

με σκοπό την παροχή οικονομικού οφέλους σε συγκεκριμένη επιχείρηση ή κατηγορία 

επιχειρήσεων, οι οποίες πληρούν ορισμένα κριτήρια. Για τους σκοπούς αυτού του 

Προτύπου, η κρατική υποστήριξη δεν περιλαμβάνει τα οφέλη που παρέχονται μόνο 

έμμεσα, μέσω της εφαρμογής μέτρων που επιδρούν στις γενικότερες οικονομικές 

συνθήκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως είναι η δημιουργία υποδομής σε 

αναπτυσσόμενες περιοχές ή η επιβολή περιοριστικών εμπορικών μέτρων σε 

ανταγωνιστές.  

Η κρατική υποστήριξη μπορεί να αποβλέπει στην ενθάρρυνση μιας επιχείρησης σαν 

δραστηριοποιηθεί σε τομέα που δεν επιχειρούσε να το κάνει, χωρίς την υποστήριξη 

αυτή. 

Κρατική Επιχορήγηση:  είναι ενίσχυση που παρέχεται από το Κράτος με τη 

μορφή μεταβίβασης πόρων σε μια επιχείρηση, με τον όρο η δεύτερη να συνεχίσει  τη 

λειτουργία της. Στην έννοια αυτή δεν περιλαμβάνονται οι κρατικές ενισχύσεις που 

λόγω της μορφής τους, δεν είναι επιδεκτικές αποτίμησης, καθώς και οι συναλλαγές 

με το Δημόσιο για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός από τις συνήθεις 

συναλλαγές της επιχείρησης.  

Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία: είναι επιχορηγήσεις 
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που έχουν ως βασικό όρο ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται θα πρέπει να αγοράσει, 

να κατασκευάσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκτήσει μακράς διάρκειας 

περιουσιακά στοιχεία. Είναι δυνατόν, επίσης, να ορίζονται και πρόσθετοι όροι 

αναφορικά με το είδος ή την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων, ή ακόμη με τη 

χρονική περίοδο στην οποία αυτά πρέπει να αποκτηθούν ή κατά την οποία θα πρέπει 

να παραμείνουν στην κατοχή της επιχείρησης.  

Επιχορηγήσεις που αφορούν τα αποτελέσματα/ συναφείς με έσοδα: είναι 

οι κρατικές επιχορηγήσεις που δεν σχετίζονται με την απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων.  

Χαριστικά Δάνεια: είναι δάνεια για τα οποία ο δανειστής παραιτείται από 

την εξόφλησή τους, εφόσον τηρηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

Εύλογη ή Πραγματική Αξία: είναι το ποσό με το οποίο θα μπορούσε να 

γίνει, κάτω από κανονικές συναλλακτικές συνθήκες, η ανταλλαγή ενός περιουσιακού 

στοιχείου μεταξύ πωλητή και αγοραστή, οι οποίοι θα ενεργούν με πλήρη γνώση και 

με τη θέλησή τους και σε καθαρά εμπορική βάση.  

 

    Μια κρατική επιχορήγηση καταχωρείται όταν υπάρχει η βεβαιότητα πως η 

επιχορήγηση αυτή θα εισπραχθεί και ότι η επιχείρηση θα πρέπει να συμμορφώνεται 

στους όρους που την διέπουν[20.7]. Εφόσον και αν οι όροι τηρηθούν και η κρατική 

επιχορήγηση εισπραχθεί τότε οποιαδήποτε απαίτηση ή υποχρέωση προκύψει 

αντιμετωπίζεται από το ΔΛΠ 37 << Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και 

Ενδεχόμενες Απαιτήσεις>>. Τέλος να αναφερθεί πως ο τρόπος είσπραξη της 

επιχορήγησης δεν θα επηρεάσει την λογιστική μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για την 

επιχορήγηση. Έτσι λοιπόν είτε εισπράττεται με μετρητά είτε μειωτικά κάποιας 

υποχρέωσης η επιχορήγηση λογιστικοποιείται με τον ίδιο τρόπο. (Grant Thorton 

2016, Ντζανατος Δ, 2008) 

4.3 Κρατική Υποστήριξη-Μορφές 
 

Υπάρχουν πολλές μορφές που μπορούν να εκφράσουν μια κρατική υποστήριξη, τόσο 

στη τη φύση της παρεχόμενης βοήθειας, όσο και στους όρους από τους οποίους 

εξαρτάται. Η κυριότερη της μορφή είναι η επιχορήγηση την οποία θα την 

συναντήσουμε και με άλλα ονόματα όπως επιδότηση ή ενίσχυση. 
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Η επιχορήγηση συνήθως καταβάλλεται σε χρήμα ή, και σε κάποιες 

περιπτώσεις ως χαριστικά δάνεια ή μη νομισματικά στοιχεία, η οποία λογιστικά 

αντιμετωπίζεται ως επιχορήγηση όταν υπάρχει η βεβαιότητα πως θα εκπληρωθούν οι 

όροι της. Υπάρχει επίσης και η μορφή της κρατικής υποστήριξης που δεν αποτιμάται, 

και άρα δεν μπορεί να απεικονιστεί και λογιστικά. Οι περιπτώσεις εκείνων των 

επιχορηγήσεων που έχουν ως μόνη προϋπόθεση να λειτουργεί η επιχείρηση σε 

συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο κλάδο ανήκουν στην κατηγορία της 

κρατικής υποστήριξης και αντιμετωπίζονται με τους ορισμούς του Προτύπου. 

(Σακέλλης, 2002, Βρουτσούρης Π, Πρωτοψάλτης Ν, 2002) 

 

4.4 Κρατική Υποστήριξη μη απεικονιζόμενη λογιστικά  

 

Η περίπτωση της κρατικής υποστήριξης που δεν μπορεί να είναι επιδεκτική 

αποτίμησης μπορεί να είναι οι εμπορικές συμβουλές, η παροχή εγγυήσεων ή οι 

δωρεάν τεχνικές από το δημόσιο (Καραγιώργος, Πετρίδης, 2010). Το πρότυπο ορίζει 

πως δεν γίνεται λογιστική καταχώρηση της συγκεκριμένης υποστήριξης. Με τον ίδιο 

τρόπο αντιμετωπίζεται και η κρατική υποστήριξη για συναλλαγές με το Δημόσιο, 

όπου δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους από τις συνήθεις συναλλαγές τις 

επιχείρησης. Αν και δεν αμφισβητείται η ύπαρξη της ωφέλειας, παρόλα αυτά κάθε 

προσπάθεια διαχωρισμού των συνήθων συναλλαγών από εκείνες που σχετίζονται με 

την κρατικής υποστήριξη θα θεωρούνταν αυθαίρετη.   

 Η έκταση και η διάρκεια της υποστήριξης των προηγούμενων περιπτώσεων 

δύναται να γνωστοποιείται από τις επιχειρήσεις, για να αποφεύγεται η παρερμηνεία 

των οικονομικών καταστάσεων. Τέλος οποιαδήποτε υποδομή από την οποία 

επωφελείται το κοινωνικό σύνολο, όπως για παράδειγμα δίκτυα μεταφορών και 

επικοινωνιών ή έργα υδροδότησης, δεν θα πρέπει να νοείται σαν κρατική υποστήριξη 

όπως ορίζει το πρότυπο. (Σακέλλης, 2002) 

4.5 Λογιστική Αντιμετώπιση Των Κρατικών Επιχορηγήσεων 
 

 

Το πρότυπο αναφέρει ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις θα πρέπει να λογίζονται 
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με τρόπο συστηματικό, στα έσοδα των χρήσεων που απαιτούνται για το συσχετισμό 

των επιχορηγήσεων με τις αντίστοιχες δαπάνες (αποσβέσεις). Δεν θεωρείται σωστό οι 

επιχορηγήσεις να πιστώνονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.(Παρ.12, ΔΛΠ 20) 

Έτσι λοιπόν οι  λογιστικοί χειρισμοί των κρατικών επιχορηγήσεων είναι δύο (Παρ 

13,16 ΔΛΠ20): 

 

i)Η απεικόνιση μέσω των ίδιων κεφαλαίων, σύμφωνα με την οποία η καταχώρηση 

της επιχορήγησης γίνεται απευθείας σε πίστωση λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων, 

 

ii) Η απεικόνιση μέσω των εσόδων/αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την οποία η 

επιχορήγηση πιστώνεται σε λογαριασμό αποτελεσμάτων μιας ή περισσότερων 

χρήσεων. 

 

Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η πρώτη περίπτωση, δηλαδή την 

απεικόνισης της επιχορήγησης απευθείας στα ίδια κεφάλαια είναι ορθή με τα εξής 

επιχειρήματα(Σακέλλης, 2002):  

 Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν ένα μέσο χρηματοδότησης και, έτσι θα  

             πρέπει να εμφανίζονται στον Ισολογισμό, απ’ ότι  να περνούν μέσα από την 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και να συμψηφίζουν τις δαπάνες. 

Εφόσον η επιστροφή τους δεν προβλέπεται, πρέπει να φέρονται απευθείας σε 

πίστωση λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων. 

 Δεν είναι ορθό να καταχωρούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις σε 

αποτελεσματικό λογαριασμό, για τον λόγο ότι αυτές δεν συνιστούν έσοδο, 

αλλά αντιπροσωπεύουν κίνητρο που παρέχεται από το κράτος, χωρίς κάποιο 

αντίστοιχο κόστος για την επιχείρηση. 

  

Τον χειρισμό της απευθείας καταχώρησης της επιχορήγησης στα ίδια κεφάλαια η 

IASC δεν τον προτείνει και τον απορρίπτει.  

 

Από την άλλη μεριά υπάρχουν κι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την δεύτερη 

περίπτωση δηλαδή την απεικόνιση μέσω των εσόδων με τα εξής επιχειρήματα 

(Σακέλλης, 2002) :  
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 Με δεδομένο ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν εισροές που δεν 

προέρχονται από τους μετόχους, δεν θα πρέπει να γίνεται απευθείας πίστωση 

των ιδίων κεφαλαίων, αλλά να αναγνωρίζονται ως έσοδα στις σχετικές 

περιόδους, 

 Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχεδόν ποτέ δεν  δίνονται χωρίς αντάλλαγμα. Για 

να ευνοηθεί μια επιχείρηση θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους όρους της 

επιχορήγησης. Συνεπώς, πρέπει να καταχωρούνται ως έσοδα τα οποία 

συσχετίζονται με τις αντίστοιχες δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν. 

  Από τη στιγμή που ο φόρος εισοδήματος και γενικά όλοι οι φόροι που 

βαρύνουν μια επιχείρηση βαρύνουν τα αποτελέσματα, έτσι και οι κρατικές 

επιχορηγήσεις, που αποτελούν προέκταση της φορολογικής πολιτικής, να 

εμφανίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 

Βασική προϋπόθεση για την σωστή αντιμετώπιση των επιχορηγήσεων μέσω των 

αποτελεσμάτων είναι ότι θα πρέπει να καταχωρούνται με τρόπο ορθολογικό και 

συστηματικό, στα έσοδα των χρήσεων, κατά τις οποίες θα πρέπει να γίνει ο 

συσχετισμός αυτών με τις αντίστοιχες δαπάνες. Η καταχώρηση των κρατικών 

επιχορηγήσεων κατά την είσπραξη τους είναι μία κίνηση η οποία θα ήταν αντίθετη με 

την παραδοχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.  

  Σε αρκετές περιπτώσεις είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι χρήσεις στις 

οποίες η επιχείρηση καταχωρεί τις δαπάνες και τα έξοδα μιας κρατικής 

επιχορήγησης. Με αποτέλεσμα οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν τα συγκεκριμένα 

έξοδα να καταχωρούνται ως έσοδα στη κάθε χρήση που επιβαρύνθηκε με τα ανάλογα 

έξοδα. Ένας τέτοιος λογιστικός χειρισμός θα μπορούσε να γίνει για τις επιχορηγήσεις 

σε αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία, όπου καταχωρούνται ως έσοδα στις χρήσεις 

που επιβαρύνονται με τις αποσβέσεις των συγκεκριμένων στοιχείων.  

    Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει η πιθανότητα η επιχορήγηση επενδύσεων να 

αποτελεί μέρος μιας σειράς ευνοϊκών μέτρων είτε οικονομικών είτε φορολογικών. 

Στην περίπτωσή αυτή θα πρέπει να εντοπίζονται οι όροι που δημιουργούν δαπάνες με 

σκοπό να προσδιοριστούν οι χρήσεις στις οποίες θα λογίζεται η ωφέλεια της 

επιχορήγησης (Σακέλλης, 2002).   
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4.6 Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία ενεργητικού  
 

Οι συγκεκριμένες κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν στοιχεία ενεργητικού όπως για 

παράδειγμα πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς επίσης και μη χρηματικές 

επιχορηγήσεις οι οποίες όμως αποτιμούνται σε εύλογη αξία. Σύμφωνα με το πρότυπο 

θα πρέπει να εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης με τις εξής δύο 

μεθόδους (Παρ. 24-28, ΔΛΠ 20, Grant Thornton 2009):  

 Μέθοδος του Αναβαλλόμενου Εσόδου 

Στην πρώτη μέθοδο η επιχορήγηση θεωρείται ως έσοδο επόμενων περιόδων, 

και κατά συνέπεια λογίζεται με συστηματικό και ορθολογικό τρόπο στα έσοδα 

των επόμενων χρήσεων, με γνώμονα την ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού 

στοιχείου. Με άλλα λόγια, μεταφέρεται στα Αποτελέσματα Χρήσεως με 

συντελεστές, ανάλογους με αυτούς που χρησιμοποιούνται για την απόσβεση 

των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία λήφθηκε. 

 Μέθοδος της αφαίρεσης από την αξία κτήσης 

Στην δεύτερη μέθοδο, το ποσό της επιχορήγησης μειώνει τη λογιστική αξία 

του περιουσιακού στοιχείου. Η επιχορήγηση καταχωρείται ως έσοδο κατά τη 

διάρκεια της ζωής ενός αποσβεστέου περιουσιακού στοιχείου, μέσω της 

μειωμένης χρέωσης των αποσβέσεων. 

 

 Στη χώρα μας ο Νόμος 2190/20 όσων αφορά τον λογιστικό χειρισμό των 

περιουσιακών στοιχείων δεν είχε ειδικές ρυθμίσεις αλλά επιβλήθηκε με την 

συγκεκριμένη πρακτική στις επιχειρήσεις. Εστιάζοντας στις γενικές αρχές του νόμου 

και πιο συγκεκριμένα στην αρχή ότι τα έσοδα καταχωρούνται στη χρήση που 

πραγματοποιούνται. Επίσης ο νόμος παρέπεμπε στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και σε 

άλλα κλαδικά σχέδια όπου υπήρχε συγκεκριμένη λογιστική αντιμετώπιση των 

επιχορηγήσεων, και διακρινόντουσαν σε δύο κατηγορίες αυτές που αφορούν έξοδα 

και αυτές που αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 Οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνονταν στον λογαριασμό 47 σαν έσοδα και 

μεταφέρονται στη συνέχεια στα αποτελέσματα. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια 

περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο και την πρακτική που έχει 
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επιβληθεί με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, λογιστικοποιούνται όταν είναι βέβαιο 

ότι θα εισπραχθούν. Σε κάθε χρήση αποσβένονται ανάλογα με την απόσβεση του 

παγίου το οποίο αφορούν και στη συνέχεια το έσοδο που προκύπτει από την 

απόσβεση αυτή εμφανίζεται σε ένα αποτελεσματικό λογαριασμό εσόδων. Σε 

περίπτωση που θα πρέπει να διενεργηθεί αναπροσαρμογή του επιδοτούμενου 

περιουσιακού στοιχείου, τότε η αξία κτήσης επανέρχεται στην αρχική της τιμή και 

στη συνέχεια αναπροσαρμόζονται και οι αποσβέσεις με τελικό αποτέλεσμα να 

αναπροσαρμόζεται και η επιχορήγηση που έχει ληφθεί.  

 Ο λογιστικός αυτός χειρισμός στηρίζεται σε βάσιμη αιτιολόγηση, διότι με 

αυτόν τον τρόπο υπάρχει συγκρισιμότητα στις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα του υπολογισμού του 

κόστους παραγωγής, στο οποίο επιδρούν κάποιες φορές καθοριστικά οι αποσβέσεις, 

με συνέπεια να δίνονται συγκρίσιμα στοιχεία για το αντίστοιχο κόστος παραγωγής 

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο. Με την 

παραδοχή ότι η επιχορήγηση αυξάνει την καθαρή θέση και θεωρείται περιουσία της 

επιχείρησης, οι αποσβέσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα μειώντας την τελικά και 

η μείωση αυτή διορθώνεται με την μεταφορά των αποτελεσμάτων ή άλλων στοιχείων 

καθαρής θέσης στα αποθεματικά. Το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει είναι ότι τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στο θέμα των επιχορηγήσεων έχουν μία σαφή 

κατεύθυνση η οποία και στην πράξη έχει υλοποιηθεί ικανοποιητικά. Τέλος ισχύει η 

αρχή ότι τα έσοδα κα και τα έξοδα λογίζονται κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης 

τους ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα εξοφληθούν οι σχετικές απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις. 

4.7 Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν αποτελέσματα 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια κρατική επιχορήγηση να αφορά τα αποτελέσματα 

και όχι τα περιουσιακά στοιχεία όπως είδαμε προηγουμένως. Αυτό σημαίνει πως δεν 

δίνεται κίνητρο για να ληφθεί κάποιος πάγιος εξοπλισμός και ούτε για να καλυφθεί 

κάποια δαπάνη. Θεωρείτε μια άμεση οικονομική ενίσχυση προς μία επιχείρηση 

στοχευμένα, και καταχωρείτε στα αποτελέσματα χρήσης στην οποία η επιχείρηση 

θεωρείται βέβαιο πως θα εισπράξει την επιχορήγηση. Θα πρέπει σίγουρα να γίνει 
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γνωστοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η 

επίδραση της στις οικονομικές καταστάσεις.  

 Στην περίπτωση που η επιχορήγηση αυτή αφορά κάλυψη εξόδων 

προηγούμενων χρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση, τότε, 

καταχωρείτε πιστωτικά στα αποτελέσματα χρήσης στην οποία δημιουργείται το 

δικαίωμα είσπραξη της. Η οικονομική αυτή ενίσχυση στη χρήση αυτή θα θεωρείται 

ως έκτακτο έσοδο και αντίστοιχα θα γίνουν οι κατάλληλες γνωστοποιήσεις. 

 Σύμφωνα με το Πρότυπο λοιπόν, κρατική επιχορήγηση η οποία όπως 

αναφέραμε καλύπτει έξοδα προηγούμενων χρήσεων, χωρίς την διενέργεια επιπλέον 

δαπανών, θεωρείται ως ανόργανο έσοδο για την χρήση που γεννάται το δικαίωμα 

είσπραξης της. Όσον αφορά την εμφάνιση της στα αποτελέσματα ορίζονται δύο 

τρόποι  από το Πρότυπο. Στην πρώτη περίπτωση η επιχορήγηση λογιστικοποιείται σε 

πίστωση των αποτελεσμάτων ως «Λοιπά έσοδα», ή άλλοτε σε ξεχωριστό κονδύλι. 

Όσοι είναι υπέρ αυτής της μεθόδου, θεωρούν πως δεν νοείται συμψηφισμός εσόδων 

και εξόδων και πως ο διαχωρισμός της επιχορήγησης από τα έξοδα δίνει τη 

δυνατότητα να γίνει σύγκριση με άλλα έξοδα στα οποία δεν επιδρά η επιχορήγηση. 

Στη δεύτερη περίπτωση αφαιρείται το ποσό της επιχορήγησης από τα αντίστοιχα 

έξοδα που αφορά. Όσοι υποστηρίζουν αυτή τη μέθοδο θεωρούν παραπλανητική την 

παρουσίαση του εξόδου χωρίς να συμψηφιστεί με το ποσό της επιχορήγηση, διότι αν 

δεν είχε ληφθεί η επιχορήγηση δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί κάποια έξοδα.  

 Το σίγουρο είναι πως και οι δύο τρόποι είναι αποδεκτοί και πως η 

γνωστοποίηση τους είναι σαφώς απαραίτητη και χρήσιμη για τον χρήστη των 

οικονομικών καταστάσεων. (Grant Thornton, 2016)  

 

4.8 Μη νομισματικές Κρατικές Επιχορηγήσεις 

 

Μια κρατική επιχορήγηση είναι δυνατόν να λάβει τη μορφή μεταβίβασης μη 

νομισματικού στοιχείου, όπως για παράδειγμα ένα οικόπεδο ή κάποιο άλλο πάγιο, με 

σκοπό την εκμετάλλευση αυτού από την επιχείρηση. Σε μία τέτοια περίπτωση η 

εκτίμηση και η λογιστική απεικόνιση του περιουσιακού στοιχείου και της 

επιχορήγησης γίνεται με την ακριβή αξία του στοιχείου, ενώ κάποιες φορές η 
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καταχώρηση τόσο της επιχορήγησης όσο και του περιουσιακού στοιχείου γίνεται με 

αξία αναφοράς. (Σακέλλης, 2002) 

 

4.9 Επιστροφή των κρατικών επιχορηγήσεων 

 

Μια Κρατική Επιχορήγηση για την οποία δημιουργείται υποχρέωση επιστροφής της, 

πρέπει να απεικονίζεται λογιστικά ως Αναθεώρηση Λογιστικής Εκτίμησης σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 8. (ΔΛΠ 8 ≪Λογιστικές αρχές και μέθοδοι, μεταβολές στις λογιστικές 

εκτιμήσεις και λάθη≫). Το ΔΛΠ 8 πραγματεύεται τις αλλαγές στις λογιστικές 

εκτιμήσεις και τις λογιστικές αρχές και, επιπλέον, οριοθετεί τη λογιστική για τη 

διόρθωση των λαθών. Βασικός στόχος του προτύπου είναι να προδιαγράψει 

λογιστικούς χειρισμούς και γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που 

θα ενδυναμώσουν τη συγκρισιμότητα τόσο σε επίπεδο μιας οντότητας για μια σειρά 

ετών όσο και σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων διαφορετικών οντοτήτων.  

    Κατά την κατάστρωση των οικονομικών καταστάσεων υπάρχει μια 

υποκείμενη υπόθεση ότι μια λογιστική αρχή από τη στιγμή που υιοθετείται δεν 

αλλάζει και εφαρμόζεται ομοιόμορφα στη λογιστική για γεγονότα και συναλλαγές 

παρόμοιου τύπου. Αυτή η συνεπής εφαρμογή των λογιστικών αρχών ενδυναμώνει 

την χρησιμότητα των οικονομικών καταστάσεων. Έτσι λοιπόν απαιτείται, να 

επαναδιατυπώνονται συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων περιόδων. Απαιτείται να 

διορθώνεται για οποιαδήποτε πρόσφατη επίδραση της διόρθωσης ενός λάθους ή μιας 

εκούσιας αλλαγής στη λογιστική πολιτική. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα 

υφίσταται όταν η επαναδιατύπωση είναι πρακτικά μη επιτεύξιμη.  

Την επιστροφή μιας επιχορήγησης η οποία αφορά τα αποτελέσματα, θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός του αναπόσβεστου πιστωτικού 

υπολοίπου του σχετικού λογαριασμού των εσόδων επόμενων χρήσεων. Στην 

περίπτωση που το επιστρεφόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο του 

λογαριασμού αυτού, ή εάν δεν υπάρχει τέτοιο υπόλοιπο, η διαφορά ή ολόκληρο το 

ποσό της επιχορήγησης που επιστρέφεται, θα πρέπει να καταχωρηθεί στα έξοδα της 

χρήσης. (Γεωργίου Α, 2003) 

 

Σε άλλη περίπτωση που η επιστρεφόμενη επιχορήγηση αφορά περιουσιακό 



31 
 

στοιχείο, πρέπει να καταχωρείται  σε αύξηση της λογιστικής αξίας αυτού του 

στοιχείου, ή σε μείωση του πιστωτικού υπολοίπου του σχετικού λογαριασμού των 

εσόδων επόμενων χρήσεων, ανάλογα με τον χειρισμό κατά την λήψη της 

επιχορήγησης. Το σωρευμένο ποσό των πρόσθετων αποσβέσεων θα πρέπει να 

καταχωρηθεί άμεσα ως έξοδο, όπως άλλωστε θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε η 

επιχορήγηση από την αρχή. 

Απομείωση Λογιστικής Αξίας: Όταν υπάρχει επιστροφή επιχορήγησης που 

αφορά περιουσιακό στοιχείο, ενδέχεται να απαιτείται επανεξέταση της νέας 

λογιστικής αξίας του περιουσιακού αυτού στοιχείου. (Παρ.32, ΔΛΠ 20, Grant 

Thorton, 2016,) 

 

4.10 Γνωστοποιήσεις 

 

Κατά το ΔΛΠ 20 κι πιο συγκεκριμένα την Παρ.20.39 απαιτείται να γίνονται οι 

παρακάτω γνωστοποιήσεις σε περίπτωση λήψης κρατικής επιχορήγησης ή 

υποστήριξης :  

 Η λογιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τις κρατικές επιχορηγήσεις 

καθώς και η μέθοδο παρουσίασης στις οικονομικές καταστάσεις 

 Το μέγεθος και η φύση των κρατικών επιχορηγήσεων οι οποίες 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και στοιχεία από άλλες 

μορφές κρατικής ενίσχυσης από τις οποίες η επιχείρηση έχει ωφεληθεί άμεσα. 

 Όροι και πιθανόν ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κρατική 

επιχορήγηση που έχει απεικονιστεί στα βιβλία της επιχείρησης. 

 

4.11 Διαφορές μεταξύ ΔΛΠ 20 και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

 

 

Στο ΔΛΠ 20 υπάρχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση όσων αφορά τις 

επιχορηγήσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τις επιχορηγήσεις που αφορούν 

τα έξοδα. Με βάση λοιπόν το πρότυπο στην περίπτωση των επιχορηγήσεων που 

αφορούν πάγια υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή μας λέει πως, όταν μια 
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επιχορήγηση θεωρηθεί πως είναι εισπρακτέα, να μεταφέρεται σε πίστωση ενός 

μεταβατικού λογαριασμού του παθητικού , σαν ένα αναβαλλόμενο έσοδο. Ο 

λογαριασμός αυτός θα αποσβένεται σε κάθε χρήση σύμφωνα με την απόσβεση του 

παγίου και η απόσβεση αυτή θα μεταφέρεται στα έσοδα, στα αποτελέσματα χρήσης.  

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζεται μια ανάλογη πρακτική, 

με τη διαφορά ότι αντί η επιχορήγηση να μεταφέρεται αρχικά στην καθαρή θέση, να 

μεταφέρεται πλέον σε μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού.  

 Κατά την δεύτερη επιλογή  για τις επιχορηγήσεις παγίων, το πρότυπο ορίζει οι 

επιχορηγήσεις να μεταφέρονται αφαιρετικά από την αξίας κτήσης των παγίων. Στη 

περίπτωση αυτή, οι αποσβέσεις που θα πραγματοποιούνται για το πάγιο θα είναι 

σαφώς μικρότερες με αποτέλεσμα να επιδρούν με τον ίδιο τρόπο στα αποτελέσματα, 

όπως θα επιδρούσαν εάν καταχωρούνταν το σύνολο των αποσβέσεων από την μία 

πλευρά και η μείωση των μεταβατικών λογαριασμών από την άλλη.  

 ‘Ότι αφορά τώρα τις επιχορηγήσεις των εξόδων, το πρότυπο δίνει την 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προχωρούν σε συμψηφισμό αυτών με τα έξοδα, με 

αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται το σύνολο των επιχορηγήσεων στα έσοδα και 

σύνολο των εξόδων στα έξοδα παρά μόνο η συμψηφιστική τους διαφορά. Κάτι τέτοιο 

δεν νοείται να γίνει με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τα οποία είναι εντελώς 

αντίθετα με τον χειρισμό αυτό.  

 Σε περίπτωση τώρα επιχορηγήσεων είτε εξόδων είτε παγίων, των οποίων η 

λογιστικοποίηση πραγματοποιείται όταν ληφθούν, ενώ τα αντίστοιχα έξοδα έχουν 

λογιστεί σε προηγούμενες χρήσεις, τότε το πρότυπο ορίζει την αναδρομική διόρθωση 

των οικονομικών καταστάσεων. Από την άλλη μεριά, με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα  υπάρχει η περίπτωση τα κόστη για τα οποία δεν είχε ληφθεί επιχορήγηση 

να εμφανιστούν σε μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού, γεγονός που 

δεν συμβαίνει για φορολογικούς λόγους. Αντί αυτού, εμφανίζονται σαν έσοδα 

επόμενων χρήσεων, και συνεπακόλουθα επηρεάζουν τα Αποτελέσματα. 

 Μια επίσης σημαντική διαφορά μεταξύ του προτύπου και των  ΕΛΠ είναι ότι, 

κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα μία επιχορήγηση καταχωρείται μόνο όταν 

είναι βέβαιο ότι θα εισπραχθεί, ενώ με βάση το ΔΛΠ 20 τα έσοδα των 

επιχορηγήσεων καταχωρούνται είτε σαν έσοδο, είτε αφαιρετικά από τα πάγια, είτε 

σαν στοιχείο σε έναν μεταβατικό λογαριασμό παθητικού όταν υπάρχει η εύλογη 

βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.  
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 Τέλος το ΔΛΠ 20, ορίζει σημαντικές γνωστοποιήσεις για τις επιχορηγήσεις, 

σε σχέση με τα Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα όπου εκεί οι γνωστοποιήσεις είναι 

περιορισμένες.  

 

4.12 Μεταβατικές Διατάξεις 

 

 

Στη περίπτωση που μία επιχείρηση εφαρμόζει το συγκεκριμένο πρότυπο για πρώτη 

φορά θα πρέπει να προβεί, όταν κι εφόσον χρειάζεται σε απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις, είτε για να διορθώσει της οικονομικές καταστάσεις της και να 

απεικονιστεί η μεταβολή της λογιστικής μεθόδου όπως ορίζεται και στο ΔΛΠ 8, είτε 

για να εφαρμόσει τις διατάξεις του περιεχομένου του προτύπου αυτού στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου το δικαίωμα είσπραξης ή η υποχρέωση επιστροφής κάποιος 

επιχορήγησης δημιουργείται μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου.  

 

4.13 Διερμηνεία ( Μ.Ε.Δ. ) 10 Κρατική Υποστήριξη- Καμία Ειδική 

Σχέση Με Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 

 

Η συγκεκριμένη διερμηνεία αναφέρεται στο κατά πόσο η κρατική υποστήριξη η 

οποία δεν σχετίζεται συγκεκριμένα με μια επιχείρηση, θεωρείται και 

λογιστικοποιείται ως κρατική επιχορήγηση με βάση τους κανόνες που διέπουν το 

ΔΛΠ 20. Συνήθως πρόκειται για υποστήριξη που χορηγείται υπό όρους που 

σχετίζονται με τον κλάδο στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, ή αν τοποθετείται σε 

υποανάπτυκτη περιοχή. Η διερμηνεία, συμπεραίνει πως μια τέτοιου είδους 

επιχορήγηση πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου και επομένως δεν πρέπει να 

πιστώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 

 

 

 

 



34 
 

4.14 Λογιστικοί Χειρισμοί – Παραδείγματα 

 

 

Λογιστικός χειρισμός κρατικής επιχορήγησης που αφορά απόκτηση στοιχείου 

ενεργητικού – Παράδειγμα (Πηγή : Grant Thorton,2016) 

 

Με σκοπό να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο λογιστικός χειρισμός των κρατικών 

επιχορηγήσεων που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, παρακάτω παρατίθεται ένα 

παράδειγμα επιχείρησης που λαμβάνει επιχορήγησης με την χρήση και των δύο 

μεθόδων που αναφέρθηκαν πρωτίστως. 

 

Παράδειγμα :  

 Έστω ότι η Επιχείρηση ΑΑ απέκτησε την 1/1/20x7 μηχάνημα αξίας 300000 € 

και η ωφέλιμη ζωή του προσδιορίζεται στα 20 χρόνια. Ένα χρόνο μετά και πιο 

συγκεκριμένα στις 10/1/20x8 η επιχείρηση εγκρίθηκε για την είσπραξη της 

επιχορήγησης εισέπραξε το ποσό των 100000 €. Ζητείται να απεικονιστούν οι 

λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να κάνει η επιχείρηση στα βιβλία της για τις δύο 

χρήσεις 20x7 και 20x8.  

 

i) Μέθοδος αναβαλλόμενου εσόδου 

 

Η Επιχείρηση ΑΑ κατά την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου την χρήση 20x7 

θα διενεργήσει τις παρακάτω εγγραφές : 

 

Μηχανήματα                          300.000   

                          Ταμειακά Διαθέσιμα                                             300.000 

Αιτιολογία : Απόκτηση μηχανήματος στις 1/1/x7  

 

Η επόμενες εγγραφές θα διενεργηθούν στο τέλος της χρήσης.  

 

Χρεώστες Διάφοροι                                 100.000 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                                              100.000 

Αιτιολογία : Αναγνώριση της κρατικής επιχορήγησης στις 31/12/20x7 
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Αποσβέσεις χρήσης : 

Για το μηχάνημα : Αξία κτήσης / Ωφέλιμη ζωή = 300.000/20 = 15.000 

 

Αποσβέσεις Μηχανημάτων                                            15.000 

Αποσβεσμένα Μηχανήματα                                                                              15.000 

Αιτιολογία : Αποσβέσεις Χρήσης 

 

Αναλογούσα στη χρήση επιχορήγηση : Επιχορήγηση/Ωφέλιμη ζωή = 100.000/20 = 

5.000 

 

Έσοδα Επόμενων Χρήσεων                                             5.000 

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα                                                                                  5.000 

Αιτιολογία : Αναλογούσα στη χρήση επιχορήγηση  

 

Η Επιχείρηση ΑΑ εντός της χρήσης 20x8 θα διενεργήσει τις παρακάτω εγγραφές 

 

Ταμειακά Διαθέσιμα                                                      100.000 

Χρεώστες Διάφοροι                                                                                         100.000 

Αιτιολογία : Είσπραξη επιχορήγησης 10/1/20x8 

 

Αποσβέσεις Μηχανημάτων                                               15.000  

Αποσβεσμένα Μηχανήματα                                                                              15.000 

Αιτιολογία : Αποσβέσεις χρήσης 

 

Έσοδα Επόμενων Χρήσεων                                                5.000 

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα                                                                                5.000 

Αιτιολογία : Αναλογούσα στη χρήση επιχορήγηση 

 

 

ii) Μέθοδος αφαίρεσης από την αξία κτήσης 

 Η Επιχείρηση ΑΑ στην θα διενεργήσει τις παρακάτω εγγραφές στη χρήση 20x7 

 

Μηχανήματα                                                                      300.000 
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Ταμειακά Διαθέσιμα                                                                                        300.000 

Αιτιολογία : Απόκτηση μηχανήματος στις 1/1/x7 

 

Οι επόμενες εγγραφές θα διενεργηθούν στο τέλος της χρήσης  

Χρεώστες Διάφοροι                                                            100.000 

Μηχανήματα                                                                                                  100.000 

Αιτιολογία : Αναγνώριση της κρατικής επιχορήγησης στις 31/12/20x7 

 

Αποσβέσεις χρήσης :  

Σε αυτή την περίπτωση τώρα η αξία κτήσης των μηχανημάτων θα ανέρχεται στο 

ποσό των 200.000 € κι αυτό προκύπτει από το παρακάτω :  

Αγορά – Επιχορήγηση = 300.000 – 100.000 = 200.000 € 

Οπότε οι αποσβέσεις υπολογίζονται πλέον ως εξής : 

Αξία κτήσης/Ωφέλιμη ζωή = 200.000/20 = 10.000 € 

 

Αποσβέσεις Μηχανημάτων                                             10.000 

Αποσβεσμένα Μηχανήματα                                                                              10.000 

Αιτιολογία : Αποσβέσεις χρήσης  

 

Η Επιχείρηση ΑΑ εντός της χρήσης 20x8 θα διενεργήσει τις παρακάτω εγγραφές 

 

Ταμειακά Διαθέσιμα                                                         100.000 

Χρεώστες Διάφοροι                                                                                         100.000 

Αιτιολογία : Είσπραξη επιχορήγησης στις 10/1/20x8 

 

Αποσβέσεις Μηχανημάτων                                                 10.000 

Αποσβεσμένα Μηχανήματα                                                                              10.000 

Αιτιολογία : Αποσβέσεις χρήσης 

 

Παρακάτω παραθέτουμε έναν πίνακα σύγκρισης των δύο μεθόδων με τα υπόλοιπα 

των κονδυλίων προκειμένου να παρατηρήσουμε τις διαφορές μεταξύ τους. 
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ΧΡΗΣΗ ΚΟΔΝΥΛΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

1
η
 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

2
η
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

 

20x7 

Μηχανήματα 285.000 190.000 95.000 

Έσοδα επόμενων χρήσεων (95.000) - (95.000) 

Αποσβέσεις (15.000) (10.000) (5.000) 

Λοιπά έσοδα 5.000 - 5.000 

Κέρδη ή ζημίες (10.000) (10.000) - 

 

 

20x8 

 

Μηχανήματα 270.000 180.000 90.000 

Έσοδα επόμενων χρήσεων (90.000) - (90.000) 

Αποσβέσεις (15.000) (10.000) (5.000) 

Λοιπά έσοδα 5.000 - 5.000 

Κέρδη ή ζημίες (10.000) (10.000) - 

 

 Τα συμπεράσματα που βγάζουμε λοιπόν είναι ότι, με την χρήση της πρώτης 

μεθόδου το σύνολο του ενεργητικού και των υποχρεώσεων εμφανίζεται ισόποσα 

αυξημένο κατά 95.000 και 90.000 αντίστοιχα, σε σχέση με τα σύνολα που 

προκύπτουν από την χρήση της δεύτερης εφαρμογής. Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι 

η λογιστική αξία του μηχανήματος εμφανίζεται αυξημένη κατά 95.000 με τη πρώτη 

μέθοδο ενώ με την δεύτερη όχι, όπως επίσης συμβαίνει και στην περίπτωση των 

υποχρεώσεων και πιο συγκεκριμένα στα έσοδα επόμενων χρήσεων, όπου με την 

δεύτερη μέθοδο δεν προκύπτει κανένα έσοδο.  

Τέλος να συμπληρώσουμε ότι η επιβάρυνση στα κέρδη ή τις ζημίες των 

χρήσεων δεν διαμορφώνονται βάση της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά από 

τις αποσβέσεις και τα λοιπά έσοδα για την πρώτη μέθοδο και μόνο από τις 

αποσβέσεις κατά την δεύτερη μέθοδο.  
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Λογιστικός Χειρισμός κρατικής επιχορήγησης για την απόκτηση μη 

αποσβεστέου παγίου – Παράδειγμα (Grant Thorton,2016) 

 

Η Επιχείρηση ΑΑ σκοπεύει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και να 

κατασκευάσει ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής καλουπιών. Στις 31/03/20x6 

επιχορηγείται με το ποσό των 2.000.000 € με σκοπό την αγορά του οικοπέδου και με 

τους εξής όρους : α) την κατασκευή εργοστασίου στο νομό Θεσσαλονίκης και β) 

τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο εργοστάσιο για δύο 

έτη από την κατασκευή του να είναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Θεσσαλονίκης. 

Το οικόπεδο αποκτήθηκε στις 30/04/20χ6 και το κόστος του ανήλθε στο ποσό 

των 3.000.000 €. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε και η κατασκευή του εργοστασίου η οποία 

ολοκληρώθηκε στις 30/05/20χ7 και ένα μήνα αργότερα ξεκίνησε την λειτουργία του. 

Το συνολικό κόστος κατασκευής του εργοστασίου ανήλθε στο ποσό των 6.000.000 € 

Η ωφέλιμη ζωή του εργοστασίου ανήλθε σε 20 έτη και η υπολειμματική του αξία σε 

1.000.000 €. Η μέθοδος της σταθερής απόσβεσης είναι αυτή που θα χρησιμοποιηθεί 

για την απόσβεση του κτιρίου.  

Η Επιχείρηση τηρεί τους όρους της επιχορήγησης και από το διάστημα 

01/07/20x7 έως και 30/06/20x9 προσλαμβάνει 300 άτομα προσωπικό από τα οποία τα 

220 είναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Θεσσαλονίκης.  

 

  Από την στιγμή της λήψης της επιχορήγησης μέχρι και την λειτουργία του 

εργοστασίου, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εγγραφές. Θ χρησιμοποιηθεί η 

μέθοδος του αναβαλλόμενου εσόδου  

 

Ταμειακά Διαθέσιμα                                            2.000.000 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                                                           2.000.000 

Αιτιολογία : Είσπραξη της επιχορήγησης στις 31/03/20x6 

 

Οικόπεδα                                                              3.000.000  

Ταμειακά Διαθέσιμα                                                                                    3.000.000 

Αιτιολογία : Αγορά οικοπέδου στις 30/04/20x6 

 

Μεταξύ του χρονικού διαστήματος 01/05/20x6 έως 30/05/20x7 διενεργούνται οι 

παρακάτω εγγραφές που αφορούν το κόστος κατασκευής του εργοστασίου.  
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Κτίρια υπό  κατασκευή                                       6.000.000 

Πιστωτές διάφοροι                                                                                   6.000.000 

Αιτιολογία : Κόστος κατασκευής εργοστασίου 

 

Κτίρια                                                                6.000.000 

Κτίρια υπό κατασκευή                                                                              6.000.000 

Αιτιολογία : Μεταφορά κόστους κατασκευής στα κτίρια  

 

  Η διενέργεια των αποσβέσεων θα ξεκινήσει στις 30/06/20x7 οπότε και η 

αναγνώριση της επιχορήγησης στα έσοδα θα ξεκινήσει την ίδια χρονική στιγμή.  Η 

εξέλιξη της αξίας του εργοστασίου και της επιχορήγησης παρατίθεται στους 

παρακάτω πίνακες α και β αντίστοιχα.  

 

Πίνακας Α 

 

Περίοδος Αξία 

κτήσης 

Αποσβεστέα 

αξία 

Συντελεστής 

Απόσβεσης 

Αποσβέσεις 

χρήσης 

Σωρευμένες 

αποσβέσεις 

Λογιστική 

αξία 

30/06/20x7 6.000.000 5.000.000 - - - 6.000.000 

01/07-

31/12/20x7 

6.000.000 5.000.000 6/240(μήνες) 125.000 125.000 5.875.000
 

01/01-

31/12/20x8 

6.000.000 5.000.000 12/240(μήνες) 250.000 375.000 5.625.000 

(…) 

01/01-

31/06/2037 

6.000.000 5.000.000 6/240(μήνες) 125.000 5.000.000 1.000.000 
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Πίνακας Β  

 

Περίοδος Έσοδα 

επόμενων 

χρήσεων 

Συντελεστής 

μεταφοράς σε 

λοιπά έσοδα 

Λοιπά έσοδα 

χρήσης 

Συνολική 

επιχορήγηση 

μεταφερόμενη 

στα έσοδα 

Υπόλοιπο 

εσόδων 

επόμενων 

χρήσεων 

30/06/20x7 2.000.000 - - - 2.000.000 

01/07-

31/12/20x7 

2.000.000 6/240(μήνες) 50.000 50.000 1.950.000 

01/01-

31/12/20x8 

2.000.000 12/240(μήνες) 100.000 150.000 1.850.000 

(…) 

01/01-

31/06/2037 

2.000.000 6/240(μήνες) 50.000 2.000.000 - 

 

Τέλος διενεργούμε τις ανάλογες εγγραφές για την χρήση 20x7 

 

Αποσβέσεις κτιρίων                                                    125.000 

Αποσβεσμένα κτίρια                                                                                     125.000 

Αιτιολογία : Αποσβέσεις χρήσης 

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                              50.000 

Λοιπά έσοδα                                                                                                     50.000 

Αιτιολογία : Αναλογούσα στη χρήση επιχορήγηση  

 

 

Λογιστικός χειρισμός επιχορήγησης που αφορά έσοδα – Παράδειγμα 

 

Η Επιχείρηση ΑΑ είναι στη διαδικασία ληψης επιχορήγησης ποσού 200.000 € η 

οποία θα καταβληθεί τμηματικά και ισόποσα μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια 

ξεκινώντας από την χρήση 2015. Κάθε δόση θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο 

του εκάστοτε έτους και πιο συγκεκριμένα στις 10/1. Οι όροι και προϋποθέσεις 

είσπραξης της επιχορήγησης είναι : α) να δημιουργηθούν 50 νέες θέσεις εργασίας, β) 

διατήρηση αυτών των θέσεων εργασία για τα επόμενα τρία έτη.  



41 
 

 Το κόστος δημιουργίας των νέων θέσεων εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 

125.000 € για το πρώτο έτος και προσαυξάνεται κατά 7% για κάθε επόμενο.  

 

Χρήση Έξοδα μισθοδοσίας 

(α) 

Επιχορήγηση Αναλογούσα 

επιχορήγηση (β) 

(β)=(α)/401.863*200.000 

2015 125.000 50.000 62.210 

2016 133.750 50.000 66.565 

2017 143.113 50.000 71.225 

2018 - 50.000 - 

Σύνολο 401.863 200.000 200.000 

 

Οι λογιστικές εγγραφές που θα διενεργηθούν είναι οι παρακάτω :  

 

Ταμειακά διαθέσιμα                                           50.000 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                                                        50.000 

Αιτιολογία : Είσπραξη 1
ης

 δόσης στις 10/01/2015 

 

Έξοδα μισθοδοίας                                             125.000 

Βραχυπρόθεσμε υποχρεώσει                                                                   125.000 

Αιτιολογία : Έξοδα μισθοδοσίας χρήσης 

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                     50.000 

Χρεώστες διάφοροι                                                12.210 

Λοιπά έσοδα                                                                                              62.210 

Αιτιολογία : Αναλογούσα επιχορήγηση στα έσοδα 

 

Στη χρήση 2016 

 

Ταμειακά διαθέσιμα                                                50.000 

Χρεώστες διάφοροι                                                                                   12.210 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                                                         37.790 

Αιτιολογία : Είσπραξη 2
ης

 δόσης 10/01/2016 
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Έξοδα μισθοδοσίας                                               133.750 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                                 133.750 

Αιτιολογία : Έξοδα μισθοδοσίας χρήσης  

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                       37.790 

Χρεώστες διάφοροι                                                   28.775 

Λοιπά έσοδα                                                                                                 66.565 

Αιτιολογία : Αναλογούσα επιχορήγηση στα έσοδα 

 

 

Κατά την χρήση 2017 

 

Ταμειακά διαθέσιμα                                                    50.000 

Χρεώστες διάφοροι                                                                                      28.775 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                                                           21.225 

Αιτιολογία : Είσπραξη 3
ης

 δόσης στις 10/1/2017 

 

Έξοδα μισθοδοσίας                                                   143.113 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                                143.113 

Αιτιολογία : Έξοδα μισθοδοσίας χρήσης 

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                            21.225 

Χρεώστες διάφοροι                                                       50.000 

Λοιπά έσοδα                                                                                                 71.225 

Αιτιολογία : Αναλογούσα επιχορήγηση στα έσοδα  

 

Κατά την χρήση 2018 

 

Ταμειακά διαθέσιμα                                                     50.000 

Χρεώστες διάφοροι                                                                                       50.000 

Αιτιολογία : Είσπραξη 4
ης

 δόσης στις 10/01/2018 

 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει την μέθοδο 

της αφαίρεσης της επιχορήγησης από τα αντίστοιχα έξοδα θα διενεργούνταν οι ίδιες 
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εγγραφές με την μόνη διαφορά ότι αντί του λογαριασμού Λοιπά έσοδα θα 

πιστωνόταν ο λογαριασμός έξοδα μισθοδοσίας.  

 

 

Επιστροφή κρατικής επιχορήγησης που αφορά αποσβέσιμα περιουσιακά 

στοιχεία – Παράδειγμα (Πηγή : Grant Thorton,2016) 

 

Η Επιχείρηση ΑΑ έλαβε μέσα στο 2016 ποσό επιχορήγησης ίσο με 100.000 με τον 

μόνο όρο να δημιουργήσει στα επόμενα δύο έτη 100 θέσεις εργασίας. Η επιχείρηση 

δεν τήρησε τον όρο και υποχρεούται να επιστρέψει την επιχορήγηση στις 01/01/2018 

 

Α) Η πρώτη περίπτωση είναι να πραγματοποιήθηκε αναγνώριση της επιχορήγησης 

μειωτικά στο κόστος του παγίου. Θα πρέπει να διορθωθεί η αξία κτήσης και 

σωρευμένων αποσβέσεων μέχρι την χρονική περίοδο της επιστροφής της 

επιχορήγησης αποσβέσεων με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι τελικά η επιχορήγηση δεν 

έχει εισπραχθεί. Οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από αυτή την διόρθωση θα 

πρέπει να εμφανιστεί στα κέρδη ή τις ζημίες της περιόδου.  

 

 

Χρήση Αξία κτήσης Αποσβέσεις 

χρήσεις 

Σωρευμένες 

αποσβέσεις 

Λογιστική 

αξία 

2016 300.000 15.000 15.000 285.000 

2017           (i) 300.000 150.000 30.000 270.000 

2016 200.000 10.000 10.000 190.000 

2017          (ii) 200.000 10.000 20.000 180.000 

Διαφορά 100.000 - 10.000 90.000 

 

Παρατηρούμε ότι θα πρέπει να γίνει αύξηση της αξίας κτήσης του μηχανήματος κατά 

100.000 € και παράλληλα να γίνει αύξηση του ποσού των αποσβέσεων κατά 10.000 € 

 

Μηχανήματα                                                               100.000 

Ταμειακά διαθέσιμα                                                                                     100.000 

Αιτιολογία : διορθωτική εγγραφή αξία κτήσης μηχανήματος  
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Αποσβέσεις μηχανημάτων                                             10.000 

Αποσβεσμένα μηχανήματα                                                                             10.000 

Αιτιολογία : Διορθωτική εγγραφή αποσβέσεων μηχανήματος 

 

Β) Στη δεύτερη περίπτωση γίνεται αναγνώριση της επιχορήγησης ως έσοδο επόμενων 

χρήσεων, όπου θα πρέπει να διαγραφεί το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 

επομένων χρήσεων και τυχόν διαφορά να μεταφερθεί στα κέρδη ή τις ζημίες της 

χρήσης  

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                          90.000 

Ζημίες χρήσης                                                              10.000 

Ταμειακά διαθέσιμα                                                                                    100.000 

Αιτιολογία : Επιστροφή κρατικής επιχορήγησης στις 01/012018 

 

Λογιστικός χειρισμός κρατικής επιχορήγησης που αφορά κόστος μισθοδοσίας- 

Παράδειγμα (Grant Thorton,2016) 

 

Η Επιχείρηση ΑΑ στις 01/01/2016 πρόκειται να λάβει επιχορήγηση για την κάλυψη 

του κόστους δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Το ποσό της επιχορήγησης θα 

ανέρχεται στο 25% του συνολικού μισθοδοτικού κόστους το οποίο ε τη σειρά του 

υπολογίστηκε στα 200.000 € για τα επόμενα τρία έτη.  

 

Χρήση Μισθοδοτικό Κόστος Επιχορήγηση 

2016 70.000 17.500 

2017 100.000 25.000 

2018 30.000 7.5000 

Σύνολο 200.000 50.000 

  

Κατά την χρήση 2016 

 

Ταμειακά διαθέσιμα                                                 50.000 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                                                        50.000 
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Αιτιολογία : Είσπραξη επιδότησης στις 01/01/2016 

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                               70.000 

Ταμειακά διαθέσιμα                                                                                   70.000 

Αιτιολογία : Έξοδα μισθοδοσίας χρήσης  

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                        17.500 

Λοιπά έσοδα                                                                                                 17.500 

Αιτιολογία : Αναλογούσα στη χρήση επιχορήγηση 

 

Κατά την χρήση 2017 

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                               100.000 

Ταμειακά διαθέσιμα                                                                                   100.000 

Αιτιολογία : Έξοδα μισθοδοσίας χρήσης  

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                        25.000 

Λοιπά έσοδα                                                                                                 25.000 

Αιτιολογία : Αναλογούσα στη χρήση επιχορήγηση 

 

Κατά την χρήση 2018 

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                               30.000 

Ταμειακά διαθέσιμα                                                                                   30.000 

Αιτιολογία : Έξοδα μισθοδοσίας χρήσης  

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                        7.500 

Λοιπά έσοδα                                                                                                 7.500 

Αιτιολογία : Αναλογούσα στη χρήση επιχορήγηση 

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω εγγραφές η κατάσταση αποτελεσμάτων θα έχει την 

παρακάτω μορφή  

 

Χρήση 2016 2017 2018 
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Λοιπά έσοδα 17.500 25.000 7.500 

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 

(70.000) (100.000) (30.000) 

 

Στην περίπτωση που δεν επιλεγεί αυτή η μέθοδος απεικόνισης της 

επιχορήγησης, αλλά χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της αφαίρεσης της επιχορήγησης από 

το έξοδο τότε, οι δύο πρώτες εγγραφές θα είναι ίδιες και η διαφορά παρατηρείται 

στην Τρίτη εγγραφή η οποία θα έχει ως εξής :  

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                    17.500 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                  17.500 

Αιτιολογία : Αναλογούν επιχορήγηση στο έξοδο  

 

Αντίστοιχη εγγραφή θα διενεργηθεί και στα επόμενα δύο έτη. Έτσι λοιπόν η 

κατάσταση αποτελεσμάτων πλέον διαμορφώνεται ως εξής :  

 

Χρήση 2016 2017 2018 

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 

(52.500) (75.000) (22.500) 

 

 

Λογιστικός χειρισμός κρατικής επιχορήγησης που αφορά χρηματοδοτική 

μίσθωσή – Παράδειγμα 

 

Η Επιχείρηση ΑΑ θέλησε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε διαφορετική Πόλη 

και αποφασίζει να μισθώσει ένα  κτίριο, του οποίου η αξία είναι 450.000€. Η 

επιδότηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 50% της αξίας του ακινήτου και  η επιχείρηση 

θα αγοράσει το κτίριο στο τέλος της μίσθωσης. Η καταβολή των μισθωμάτων θα 

γίνεται ανά τρίμηνο στην τράπεζα, η οποία θα θεωρείται ιδιοκτήτης του ακινήτου 

μέχρι την λήξη της μίσθωσης, η διάρκεια της οποίας είναι 5 χρόνια. 

Οι παρακάτω εγγραφές θα διενεργούνται κάθε τρίμηνο μέσα στη χρήση 

 

Χρηματοδοτική μίσθωση κτιρίου                                    90.000 
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Ταμειακά διαθέσιμα                                                                                      90.000 

Αιτιολογία : Καταβολή μισθώματος 

 

Ταμειακά διαθέσιμα                                                         45.000 

Επιχορηγήσεις παγίων                                                                                  45.000 

Αιτιολογία : Είσπραξη επιχορήγησης 

Στο τέλος της χρήσης θα πραγματοποιηθεί η παρακάτω εγγραφή. 

Έσοδα από επιχορηγήσεις                                         180.000 

Επιχορηγήσεις παγίων                                                                           180.000 

Αιτιολογία : Μεταφορά επιχορήγησης στα έσοδα χρήσης  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                                                    

ΕΣΠΑ «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-

2020» 

 

5.1 Εισαγωγικά  
 

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι πλέον το πρόγραμμα το οποίο είναι σε ισχύ. Πριν από 

αυτό είχε υλοποιηθεί το ΕΣΠΑ 2007-2013. Πρόκειται για το βασικό στρατηγικό 

σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με την συνδρομή σημαντικών πόρων, τα οποία 

προέρχονται Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρμόδιο υπουργείο για τον συντονισμό και της σωστή 

λειτουργία του προγράμματος είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 

     Μέσω της πραγματοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος επιδιώκεται η 

αντιμετώπιση των αδυναμιών της χώρας, με σκοπό την καταπολέμηση και 

αναστροφή της υπάρχουσας οικονομικής της κατάστασης.   

    Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα επιδιώκει να συμβάλλει στην αναβάθμιση 

του παραγωγικού και κοινωνικού συνόλου της χώρας, την δημιουργία και διατήρηση 

θέσεων απασχόλησης και την τέλος να δώσει ώθηση στην καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Όλα αυτά μεμονωμένα παρέχουν ανάπτυξη 

στην οικονομία μιας χώρας. Στο σύνολο του όμως συμβάλλει στο να καταστεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο.  

5.2 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

Οι πέντε βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος είναι οι παρακάτω(www.espa.gr):  

1) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 

μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και 

αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

2) Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση 
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3) Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον 

4) Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη 

5) Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 

διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Καθοριστικό στοιχείο για τον  σχεδιασμό αποτέλεσε η στρατιγική που θα παρθεί 

για την υλοποίηση του προγράμματος. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, οι περιφέρειές 

της χώρας καλούνται να υποδείξουν τις δραστηριότητες οι οποίες παρουσιάζουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ώστε να επικεντρώσουν σε αυτές τους διαθέσιμους 

πόρους και τις προσπάθειες με σκοπό να καταστεί δυνατή η επίτευξη σημαντικών 

αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι 

οι οποίοι αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση. 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής(www.espa.gr): 

 

 Αγρο-διατροφή 

 Υγεία – φάρμακα 

 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

 Ενέργεια 

 Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 

 Μεταφορές 

 Υλικά – κατασκευές 

 Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες 

 

  Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελούν 

οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. Πρόκειται ένα εργαλείο στρατηγικής που 

θα έχει εφαρμογή σε περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα ή 

διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό είναι 

δυνατή η υλοποίηση συνδυασμένων επενδύσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από 

περισσότερα του ενός Ταμεία, με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων ή την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εκάστοτε περιοχής. 
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5.3 Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

Όπως είδαμε και στον νέο αναπτυξιακό νόμο στο προηγούμενο κεφάλαιο, κύριος 

στόχος είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και η δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης. Το ίδιο ακριβώς στοχεύει και το καινούργιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

2014-2020.  

 

 Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ λοιπόν αφορούν (www.antagonistikotita.gr) : 

 

 Την Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα. Το ύψος της συγκεκριμένης 

χρηματοδότησης φτάνει τα  50 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχοι είναι μικρές, 

πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εκτός των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Η επιδότηση ξεκινάει από τα  20.000 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 300.000 ευρώ, 

καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, 

φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.  

 

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά», το οποίο εντάσσεται στο 

επιχειρηματικό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» αποτελεί ένα βασικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ γα την περίοδο 

2014-2020. Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας  και διαθέτει 

έναν μεγάλο προυπολογισμό της τάξης των 4,6 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης. Έχει ως 

βασικό στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και της λειτουργίας 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα 

ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματά. Έτσι θα καταφέρουν να βελτιώσουν τη θέση 

τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές, και θα γίνει ευκολότερη η διείσδυσή τους σε 

νέες. 

 

 Το Ανθρώπινο Δυναμικό, και ειδικότερα τους άνεργους, εγγεγραμμένους στα 

μητρώα του ΟΑΕΔ, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρηματικών τους 

σχεδίων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την κάλυψη των λειτουργικών 

εξόδων και των θέσεων απασχόλησης. 
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Οι επιχορηγήσεις οι οποίες θα δοθούν βάση του συγκεκριμένου προγράμματος στους 

δικαιούχους θα ξεκινούν από 25.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ, με δυνατότητα 

ενίσχυσης επί του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου (100%). 

5.4 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 
 

Οι δράσεις του ΕΣΠΑ απευθύνεται και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και σε 

φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το επιχειρηματικό τους 

πλάνο.  

 Όσων αφορά τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι 

στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την 

ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα 

αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

επιχειρηματικού σχεδίου. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν κλείσει το 18
ο
 έτος της 

ηλικίας τους και να ασκήσουν την δραστηριότητας τους εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας.  

    Όσων αφορά τις επιχειρήσεις οι δράσεις αναφέρονται σε νεοσύστατες μικρές 

και πολύ μικρές επιχειρήσεις είτε ατομικές είτε εταιρικού χαρακτήρα καθώς και σε 

συνεταιρισμούς κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

     Μια σημαντική προϋπόθεση για τα πρόσωπα που έχουν ατομικές επιχειρήσεις 

είναι να είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή να 

λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει η οικονομική τους 

δραστηριότητα να είναι εντός των συνόρων της επικράτειας.  

     Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και 

διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την  ίδρυση νέας 

μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης  σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, 

ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις.   

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του 

επιχειρηματικού σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των 

δικαιολογητικών ένταξης. 
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Η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων και των προτάσεων των 

ενδιαφερομένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr 

μετά την έκδοση κωδικού πρόσβασης.  

5.5 Επιλέξιμες Δαπάνες του Προγράμματος 
 

Οι επιλέξιμες Δαπάνες είναι(www.espa.gr): 

1. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός 

2 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής 

και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές 

κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 

 

3. Κατοχύρωση-Τροποποίηση Πατεντών-Πνευματικής Ιδιοκτησίας/ Χρήση και 

προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας/ Μεταφορά 

Τεχνογνωσίας 

4. Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων/ Ειδικές εγκαταστάσεις 

5. Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών 

6. Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

7. Δαπάνες Προβολής και Επικοινωνίας κυρίως για τις εξωστρεφείς μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων 

 

5.6 Μελέτη περίπτωσης επιχείρησης που κάνει χρήση επιδότησης 

του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Η Επιχείρηση AA είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον 

κλάδο του εμπορίου, και βρίσκεται στο τρίτο έτος λειτουργίας της. Η κύρια πηγή 

εσόδων της προέρχεται από την πώληση εμπορευμάτων προϊόντων διεθνής κουζίνας. 

Ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μια γραμμή παραγωγής ώστε κάποια από τα προϊόντα 

αυτά να τα παράγει η ίδια και να μην χρειάζεται νε μεσολαβούν τρίτοι. Για τον λόγο 

αυτό η εταιρία κατέθεσε ένα πλήρες επιχειρηματικό πλάνο για να ενταχθεί σε 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ με σκοπό την υλοποίηση του σχεδίου της. Η επιδότηση θα αφορά 

μηχανολογικό και πάγιο εξοπλισμό και το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 



53 
 

150.000 €. <το ύψος της επιχορήγησης θ ανέρχεται αντίστοιχα στο ποσό των 75.000 

€, δηλαδή θα καλύπτει το 50% του επιχειρηματικού σχεδίου.  

 

Η αίτηση της εταιρίας τελικά εγκρίθηκε  και παρακάτω παραθέτετε η αρχική εγγραφή  

 

Κτίρια εγκαταστάσεις                                                 90000 

Μηχανήματα                                                               60000         

Χρηματικά διαθέσιμα                                                                                       150000 

Αιτιολογία : Πραγματοποίηση επένδυσης  

Κατά την λήψη της επιχορήγησης  

 

 

Χρηματικά Διαθέσιμα                                                     75000 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                                                                 75000 

Αιτιολογία : Είσπραξη επιχορήγησης 

 

 

Αν υποθέσουμε πως η ωφέλιμη ζωή των μηχανημάτων είναι 8 έτη τότε η ετήσια 

απόσβεση υπολογίζεται ως εξής: 

60.000 x 12,5% = 7.500 € 

( 100 / 8 έτη = 12,5) 

Και για τα κτίρια, έστω ότι αποσβένονται με ποσοστό 20% ετησίως, η ετήσια 

απόσβεση θα είναι: 

90.000 x 20% = 18.000 €. 

 

Εγγραφές τέλους χρήσης  

 

Αποσβέσεις Μηχανημάτων           

Αποσβέσεις Κτιρίων                   

                 7500 

                  8000 

Αποσβεσμένα Μηχ/τα 

Αποσβεσμένα Κτίρια 

                                                          7500 

                                                          8000 

Αιτιολογία : Ετήσιές Αποσβέσεις  

 

Για την επιχορήγηση: 
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i) Για τα μηχανήματα 

60.000/150.000 x 75.000 = 30.000 € 

30.000 x 12,5% = 3.750 € 

ii)Για τα κτίρια 

90.000/150.000 x 75.000 = 45.000 € 

45.000 x 20% = 9000 € 

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                               12750 (3750+9000) 

Λοιπά Έσοδα                                                                                                      12750 

Αιτιολογία : Αναλογία επιχορήγησης στα έσοδα της χρήσης  

 

 

Έστω ότι η επιχείρηση αθέτησε τους όρους του προγράμματος και αντί 

αγοράς καινούργιου πάγιου εξοπλισμού αγόρασε μεταχειρισμένο πάγιο εξοπλισμό 

κάτι το οποίο έρχεται αντίθετο με τους όρους του προγράμματος. Ο έλεγχος 

πραγματοποιήθηκε κατά τον τρίτο χρόνο του προγράμματος, οπότε τώρα η 

επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει το ποσό της επιχορήγησης. 

 

Τα μηχανήματα και τα κτίρια θα έχουν αξία, αντίστοιχα 

60.000 – (7.500 x 2) = 45.000 € 

Και 

90.000 – (18.000 x 2) = 54.000 € 

Η αξία των επιχορηγήσεων θα είναι 

75.000 – (3.750 x 2) = 67.500 € 

και 

75.000 – (9.000 x 2) = 57.000 € 

 

 

Επιχορηγήσεις                                                                57000 

Αποτελέσματα χρήσης                                                   18000 

Χρηματικά διαθέσιμα                                                                                         75000 

Αιτιολογία : Επιστροφή Επιχορήγησης  
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 Στη παραπάνω μελέτη περίπτωσης η προσέγγιση του ζητήματος της αθέτησης 

των όρων και ο λογιστικός χειρισμός αυτής έγινε με την μέθοδο του αναβαλλόμενου 

εσόδου. Παρατηρούμε λοιπόν πως ο λογιστικός χειρισμός των Κρατικών 

επιχορηγήσεων και των Ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων είναι ο ίδιος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                                   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

Από οικονομικής απόψεως, η εποχή που διανύουμε είναι αρκετά δύσκολη για πολλά 

κράτη παγκοσμίως. Στη δίνη της οικονομικής κρίσης που μαστίζει αρκετά κράτη της 

Ευρώπης βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία μέσα από ένα πρόγραμμα επιτήρησης 

προσπαθεί να ορθοποδήσει. Η ανάπτυξη είναι το πιο σημαντικό όπλο που διαθέτει 

κάθε χώρα ώστε να καταφέρει να αλλάξει η οικονομική της κατάσταση. Έτσι λοιπόν 

και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στο πως νέες 

επενδύσεις θα μπορέσουν να τονώσουν την εγχώρια οικονομία και στο πως θα 

καταφέρουν οι ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν και να 

αναπτυχθούν περαιτέρω.   

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, καθώς και οι Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με τον όρο ανάπτυξη, διότι η οικονομική ενίσχυση που 

προσφέρει η εκάστοτε επιχορήγηση, θεωρείτε πολύ σημαντική για μια επιχείρηση. 

Είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο είτε για δραστηριοποίηση σε κάποιον τομέα 

τελείως διαφορετικό από αυτόν που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, είτε για 

επέκταση ή εκσυγχρόνιση των ήδη υπαρχόντων γραμμών παραγωγής και παγίων.  

Ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας θα μπορούσαμε να πούμε ότι, κατά 

κάποιον τρόπο δημιουργήθηκε από τις επιχορηγήσεις. Αν όχι όλες οι επιχειρήσεις της 

χώρας, οι  περισσότερες ανεξαρτήτου κλάδου έχει τύχει επιχορήγησης κάποια στιγμή 

στο παρελθόν. Είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής 

επιχειρηματικότητας και κουλτούρας. Άλλωστε, αυτό θεωρείται και λογικό εφόσον 

το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι μικρές και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις φυσικών προσώπων, καθώς και 

οικογενειακές προσωπικές ή και κεφαλαιουχικές εταιρίες.  

 Στην εργασία αυτή και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο, παρατέθηκε ο 

πολυαναμενόμενος Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 ο οποίος είναι και η μόνη 

ελπίδα των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολές 

συνθήκες των καιρών που διανύουμε. Σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο που ίσχυε 

στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα τον νόμο 3908/11, ο νέος νόμος είναι σαφώς πιο 

οργανωμένος πάνω στις οικονομικές ανάγκες τις χώρας. Στοχεύει κυρίως σε 
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επιχορηγήσεις που θα πέσουν στην αγορά κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις 

οποίες θα προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε ότι αφορά τα λειτουργικά έξοδα, των 

εκσυγχρονισμό και την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού και κυρίως την δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης. Γι αυτό και αναφέρθηκε πολλάκις στην εργασία αυτή πως ο 

νόμος αυτός είναι και το πιο σημαντικό όπλο που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. 

 Διότι το θέμα της ανεργίας είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο θα πρέπει αν όχι 

να λυθεί να αντιμετωπιστεί άμεσα. Τα νέα μυαλά της χώρας θα  πρέπει να 

απασχοληθούν ή να απασχολήσουν στις εταιρίες τους αντίστοιχα νέους, ώστε να 

πάψει να είναι η μετανάστευση σε άλλη χώρα η μόνη εργασιακή διέξοδος. Σε αυτή 

την περίπτωση μια Κρατική Επιχορήγηση θα αποτελούσε μια πολύ καλή λύση. Και 

όχι μόνο για τους νέους αλλά και για ανθρώπους οι οποίοι λίγα χρόνια πριν βγουν στη 

σύνταξη έχασαν τη δουλειά τους. Με τον νέο νόμο γίνεται μια προσπάθεια 

προώθησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και με τη μεγαλύτερη βαρύτητα να 

δίνεται στην καινοτομία και την εξωστρέφεια. Με απώτερο σκοπό όλο αυτό να 

αποφέρει έσοδα στο κράτος και να βελτιωθεί ολόκληρη η εικόνα της οικονομίας.  

 Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως ναι μεν στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια υπήρχαν και υπάρχουν νόμοι οι οποίοι να καλύπτουν σημαντικά το κομμάτι 

των επιχορηγήσεων, παρόλα αυτά η δυσμενή της οικονομική κατάσταση δεν της 

επέτρεπε να προσφέρει μεγάλα ποσά κρατικών επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις. Κι 

αυτό το σημείο ήρθαν να το καλύψουν οι Ευρωπαϊκές Επιχορηγήσεις οι οποίες και 

αξιοποιήθηκαν με το ΕΣΠΑ 2007-2013 από ιδιώτες αλλά και από το δημόσιο και οο 

οποίες Ευρωπαϊκές Επιχορηγήσεις θα συνεχίσουν να δίνονται στην Ελλάδα με το 

ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Πέραν των γενικών χαρακτηριστικών των κρατικών επιχορηγήσεων, έγινε μια 

θεωρητική προσέγγιση των επιχορηγήσεων ως προς τους λογιστικούς χειρισμούς που 

προβλέπονται σε κάθε περίπτωση και συμπεράναμε πως το ζήτημα αυτό είναι αρκετά 

σημαντικό, διότι μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την χρηματοοικονομική θέση των 

επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά όλος ο λογιστικός κλάδος ανά τον κόσμο βρίσκεται σε 

μια προσπάθειας εξάλειψης αυτών των διαφοροποιήσεων ώστε να υπάρχει ένας 

γνώμονας αντιμετώπισης τους.  

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε και την διαφοροποίηση που υπάρχει 

ανάμεσα στα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα και στα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όσον αφορά της Κρατικές επιχορηγήσεις. Οι δύο 

πολύ βασικές διαφορές είναι ότι τα ΕΛΠ δεν δέχονται τον λογιστικό χειρισμό του 
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συμψηφισμού κάτι το οποία είναι αποδεκτό από τα ΔΛΠ, Όπως επίσης το πότε 

θεωρείται μία επιχορήγηση εισπρακτέα ώστε να λογιστικοποιηθεί ανάλογα στη 

χρήση. Γενικά τα ΔΛΠ παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση κυρίως 

στις επιχορηγήσεις που αφορούν λειτουργικά έξοδα και πάγια περιουσιακά στοιχεία.  

Σε όλα όσα έχουν αναφερθεί θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό 

μεταξύ τους, κι αυτό είναι ο έλεγχος. Είτε αφορά την τήρηση των όρων μιας 

επιχορήγησης είτε αφορά τον σωστό λογιστικό χειρισμό, ο έλεγχος από την μεριά του 

κράτους θα πρέπει να είναι συστηματικός και να κάνει αισθητή την παρουσία του. 

Ειδικά στην περίπτωση της Ελληνικής Οικονομίας όπου η διαφάνεια δεν υπερισχύει 

κι όπου πολλές φορές μεγάλα ποσά επιχορηγήσεων έχουν καταναλωθεί για ιδιωτικές 

ανάγκες των επιχειρηματιών και των ωφελούμενων γενικά.  

Ο έλεγχος και η πρόληψη είναι ένας στόχος που θα πρέπει να πετύχει το 

Ελληνικό Δημόσιο αν θέλει να αναστρέψει πλήρως το οικονομικό τοπίο της χώρας. 

Θεωρώ πλέον σκόπιμο πως πρέπει ο φοροεισπρακτικός χαρακτήρας που έχει τώρα το 

κράτος να αλλάξει, διότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει να έχει ένα πιο δίκαιο 

οικονομικό σύστημα χωρίς φοροδιαφυγή, με περισσότερες επενδύσεις και σαφώς την 

πολυπόθητη ανάπτυξη. Πέραν όμως της πρόληψης θα πρέπει να υπάρχει και η 

καθοδήγηση, μια καθοδήγηση που θα γίνεται με σκοπό τη αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση των επιχορηγήσεων ώστε να μπορέσουν στο τέλος να αποδώσουν 

καρπούς και τελικά να πετύχουν τον στόχο τους.  

Μελλοντικά θα ήταν ορθό να μελετηθεί πρακτικά κατά πόσο ο Νέος 

Αναπτυξιακός Νόμος βοήθησε την οικονομία της Ελλάδας ώστε να  επέλθει η 

ανάπτυξη και κατά πόσο πέτυχε τους στόχους που τέθηκαν αρχικά στο τραπέζι. 

Στόχοι σημαντικοί όπως αναφέραμε, ειδικά για την περιφέρεια και τις επιχειρήσεις 

που εδρεύουν σε αυτές. Σε μία τέτοια ανάλυση θα μπορούσε να μελετηθεί παράλληλα  

και η χρήση των ΕΛΠ από τις επιχειρήσεις.   

 Όπως και να ‘χει το οικονομικό περιβάλλον εξελίσσεται ταχύτατα και η κάθε 

χώρα θα πρέπει να ακολουθήσει και να ενστερνιστεί όλες αυτές τις αλλαγές που 

επιτάσσουν οι ισχυρές οικονομίες και οι αγορές. Ασχέτως αν είναι έτοιμες ή όχι, το 

μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και 

ελκυστικές σε επενδύσεις και ανάπτυξη. Κοινή γλώσσα μεταξύ τους πρέπει να είναι 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ο λόγος προφανής. 

Επιβάλλεται νομίζω πλέον οι οικονομικές καταστάσεις να διέπονται από τις ίδιες 

αρχές και τις ίδιες οδηγίες, έτσι ώστε η σύγκρισή τους να είναι εφικτή και η 
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υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε διαφορετικές ηπείρους ανά τον κόσμο ακόμα 

πιο εύκολη. Το δύσκολο κομμάτι σε όλη αυτή την αλλαγή είναι ότι η κάθε χώρα έχει 

τις ιδιαιτερότητες της και πως υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο μέχρι να 

ξεπεραστεί θα δημιουργεί προβλήματα, άλλοτε σημαντικά και άλλοτε όχι στις 

εκάστοτε οικονομίες. 
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