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Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

Περίληψη 

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να προσεγγίσουμε το θέμα της κρατικής 

επιχορήγησης και πιο συγκεκριμένα να εμβαθύνουμε στην ενίσχυση των Ελληνικών 

επιχειρήσεων μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.  

Για την ανάλυση της έγινε λεπτομερής ανασκόπηση των πλαισίων επιχορήγησης και 

των εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης που καλούνται να επιλέξουν οι Έλληνες 

επιχειρηματίες. Περιγράφτηκε αναλυτικά το αναπτυξιακό νομικό πλαίσιο που επικρατεί 

στην Ελλάδα, τονίστηκαν οι σημαντικές διαφορές του νέου νόμου με τους προηγούμενους 

και ο αντίκτυπος αυτών στην ελληνική οικονομία και έγινε καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης, με έμφαση στο τι επικρατεί σήμερα. 

Για την προσέγγιση της ενίσχυσης μέσω του Ν. 4399/2016 έγινε ενδελεχής 

παρουσίαση των σημαντικών σημείων του νόμου, της δομής, του περιεχομένου αλλά και 

όλων των βημάτων που απαιτούνται από την προετοιμασία της πρότασης μέχρι και την 

υλοποίηση της επένδυσης. Δόθηκαν ιδιαίτερες διευκρινίσεις και συμβουλές στον δυνητικό 

δικαιούχο με κύριο στόχο την επιτυχή υποβολή μιας αίτησης ενίσχυσης, η οποία 

απαρτίζεται από ένα άρτιο επενδυτικό σχέδιο και μια μελέτη βιωσιμότητας, τα οποία θα 

λάβουν θετική αξιολόγηση. 

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο ένταξης 

στον νέο επενδυτικό νόμο που θα οδηγήσει στην εγκριτική απόφαση ένταξης της 

υποψήφιας επιχείρησης. 

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος έχει μεγάλη ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις και 

αποτελεί αναγκαιότητα επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Παρ’ όλα αυτά μέχρι 

σήμερα δεν έχει ενταχθεί ακόμη κάποιο έργο. Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 

αξιολογήσεων συνέβαλαν στην έξαρση της αβεβαιότητας στην αγορά και το γεγονός αυτό 

οδήγησε σε σημαντική μείωση των επενδύσεων. 

 

Λέξεις Κλειδιά: «Κρατική επιχορήγηση, χρηματοδότηση, επιχορήγηση, υπαγωγή, 

ενίσχυση, επενδύσεις, ανάπτυξη, νόμος, αναπτυξιακοί νόμοι, κοινοτικά πλαίσια στήριξης». 
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Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - “Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο 
Επενδυτικό Νόμο 4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Παπαδοπούλου Αικατερίνη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Διπλωματική Εργασία 

Abstract 

The scope of this thesis is to approach the issue of state subsidy and more 

specifically, in particular to deepen the aid of Greek enterprises, under the framework of the 

new Investment Law 4399/2016. 

About this, it is analyzed, with a detailed overview, the grant frameworks and the 

alternative funding ways that Greek businessmen have to choose. It is outlined the 

development legal framework in Greece, highlighting the important differences of the new 

law with the previous ones and their impact on the Greek economy. Also, it is portrayed the 

current situation, with emphasis on what is happening today. 

For the aid approach through Law 4399/2016, there are presented the important 

points of law, its structure, content and all these steps required to prepare the proposal until 

the implementation of the investment plan. Furthermore, specific clarifications and advices 

were given to the operators of investment projects - potential beneficiaries with the main 

goal the successful submission of an aid application, which consists of a complete 

investment plan and feasibility study, which will receive a positive assessment. 

The main purpose of this study is to develop a manual for inclusion, under the new 

law that will lead to the approval decision of the beneficiaries of included investment 

projects. 

The new Investment Law had a strong response from Greek businesses and is a 

necessity to restart the Greek economy. However, none of submitted projects have been 

approved yet. Unfortunately, the delays in the evaluation process redounded to exacerbate 

market uncertainty and this has led to a significant reduction in investments. 

 

Keywords: “Government funding, subsidy, subvention / financial support, grant / 

subsidization, inclusion, aid, investments, growth, law, investment laws, institutional 

frameworks for supporting” 
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Εισαγωγή 

Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικέ συγκυρίες που επικρατούν σήμερα είναι 

προφανής η δυσκολία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά η ζήτηση για 

επενδύσεις είναι μεγάλη από πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής 

και μεγέθους. Ειδικότερα, ο νέος επενδυτικός νόμος 4399/2016, είχε μεγάλη ανταπόκριση 

στον α’ κύκλο, καθώς μόνο στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» υποβλήθηκαν προς 

ενίσχυση 496 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1,55 δισ. Ευρώ, ενώ το 

συνολικό ποσό που θα διατεθεί στον νέο κύκλο ενισχύσεων του νόμου ανέρχεται στα 750 

εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Το γεγονός αυτό επαληθεύει την ανάγκη των επιχειρήσεων να 

ενισχυθούν με όποιο τρόπο τους επιτρέπει το νομικό πλαίσιο.  

Η παρούσα μελέτη αναπτύσσεται για να αξιοποιηθεί ως εγχειρίδιο υπαγωγής στον νέο 

επενδυτικό νόμο με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων, κάτι που αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα και με το 

“επενδυτικό σοκ” που χρειαζόμαστε για να βγούμε από την κρίση. 

Το υπόλοιπο αυτής της διπλωματικής εργασίας χωρίζεται σε επτά (7) ενότητες που 

καταλαμβάνουν τα Κεφάλαιο 1 - 7, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα: 

Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφεται η έννοια της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων με 

όλες τις μορφές που μπορεί να πάρει, τους τρόπους και τα εργαλεία που μπορεί ένας Έλληνας 

επιχειρηματίας να αξιοποιήσει με σκοπό τις επενδύσεις, με αναφορά και στους γενικούς 

κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων.  

Στο Κεφάλαιο 2 παρατίθενται όλα τα εναλλακτικά πλαίσια επιχορήγησης και 

ειδικότερα όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα που είναι ενεργά στην παρούσα φάση και μη. 

Παρατίθενται δηλαδή, όσα κατά την τρέχουσα περίοδο είναι σε φάση υποβολής, όσα έχουν 

λήξει και είναι σε φάση αξιολόγησης ή / και υλοποίησης, καθώς και όσα αναμένονται να 

προκηρυχθούν μέσα στο 2018. 
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Στο Κεφάλαιο 3 αποτυπώνεται το αναπτυξιακό νομικό πλαίσιο της Ελλάδας, 

κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή αυτού, παρουσιάζοντας τους προηγούμενους 

αναπτυξιακούς νόμους και δίνοντας έμφαση στις καινοτομίες του νέου νόμου 4399/2016 

γίνεται εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης με τα δεδομένα του σήμερα.  

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα βασικά σημεία του νέου νόμου, βάσει των 

δημοσιευμένων προκηρύξεων έως σήμερα. 

Στο Κεφάλαιο 5 καταγράφονται όλα τα βήματα που απαιτούνται για την υπαγωγή των 

ενδιαφερομένων στην επενδυτικό νόμο με διευκρινίσεις και συμβουλές για την πρόταση, 

βιωσιμότητα, αξιολόγηση αλλά και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, σε περίπτωση 

ένταξης αυτού. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 αναλύεται όλο το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του οποίου προβλέπεται η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, 

απεικονίζοντας όλα τα πεδία που χρήζουν συμπλήρωσης για να γίνει οριστική υποβολή της 

πρότασης και να λάβει θετική έγκριση. 

Τα τελικά συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας και η σύνοψη με τα τωρινά 

δεδομένα που αφορούν τον νέο επενδυτικό νόμο παρουσιάζονται στο τελευταίο Κεφάλαιο, 

αρ. 7, μαζί με τις κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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Παπαδοπούλου Αικατερίνη, (2018): Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - 
“Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

1. Η Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εκτενής ανάλυση της έννοιας της χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου οργανώνεται ως εξής:  

Στο Υποκεφάλαιο 1.1 επεξηγείται ο όρος της χρηματοδότησης με τις διάφορες μορφές 

που μπορεί να λάβει και αποτυπώνονται οι διάφοροι τύποι χρηματοδότησης, ανάλογα με την 

πηγή από την οποία προέρχονται.  

Στο Υποκεφάλαιο 1.2 γίνεται ο διαχωρισμός των εννοιών επιδότηση, επιχορήγηση και 

ενίσχυση, για να είναι ξεκάθαροι οι όροι και να μην συγχέονται με ον γενικό όρο της 

χρηματοδότησης. 

Στο Υποκεφάλαιο 1.3 παρατίθενται τα εργαλεία και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί 

μια επιχείρηση να λάβει χρηματοδότηση με συνοπτική περιγραφή των κύριων κατηγοριών 

εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης. 

Τέλος, στο Υποκεφάλαιο 1.4 περιγράφεται η έννοια των κρατικών ενισχύσεων, οι 

γενικοί κανόνες χορήγησης ενισχύσεων και οι κοινοί κανόνες που εφαρμόζονται στον νέο 

επενδυτικό νόμο και βασίζονται στον γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό της ΕΕ 651/2014. 

 

1.1 Ορισμός και είδη Χρηματοδότησης 

Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά και διαφορετικής φύσεως 

προβλήματα, κατά την άσκηση δραστηριότητας τους. Ανεξαρτήτως μεγέθους ή τζίρου, η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων, πλέον είναι αρκετά ευαίσθητες στις μεταβολές του 

γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, η πρόσβαση των ελληνικών 

επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση αντιμετωπίζει δυσκολίες. 
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Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

Τα κυριότερα προβλήματα στο βήμα αυτό είναι: 

 Η υπερβολική γραφειοκρατία 

 Η έλλειψη δεξιοτήτων προσωπικού 

 Ο φόβος ένταξης σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

 Η έλλειψη συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Γενικότερα, με τον οικονομικό όρο “Εταιρική Χρηματοδότηση” χαρακτηρίζεται το 

σύνολο των ενεργειών εκείνων, στις οποίες προβαίνει ένα Ταμείο για να διαθέσει κεφάλαια 

σε μία νόμιμη επιχείρηση για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Για να γίνει πιο εύκολα 

αντιληπτό, στην πράξη, η οποιαδήποτε χρηματοδότηση επιχείρησης περιλαμβάνει δύο σκέλη, 

το δότη και τον λήπτη. Από τη μία πλευρά είναι η πηγή προέλευσης των κεφαλαίων της 

χρηματοδότησης και από την άλλη η χρήση των κεφαλαίων αυτών από την επιχείρηση για 

την οποία προορίζονται.1. Εξάλλου και η ετυμολογία της λέξης “Χρηματοδότηση” 

αποτυπώνει ακριβώς αυτόν τον ορισμό, αφού είναι σύνθετη και προκύπτει από το ουσιαστικό 

“χρήμα” και το ρήμα “δίνω”.  

Ένας πληρέστερος ορισμός για τον όρο της χρηματοδότησης είναι ο εξής: 

“Χρηματοδότηση είναι ένας πολυδιάστατος όρος ο οποίος σημαίνει την δανειοδότηση, την 

χρήση νομισματικών μέσων και την διαχείρισή τους, την ανάπτυξη κεφαλαιουχικού δυναμικού 

και την διαχείριση του νομισματικού πλούτου.”. 

Σύμφωνα με την κλασσική οικονομική θεωρία, βασικός σκοπός της επιχείρησης είναι 

η μεγιστοποίηση του κέρδους αξιοποιώντας οικονομικά τους πόρους με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος. Μια εταιρία στρέφεται λοιπόν στη χρηματοδότηση όταν δεν ισοσκελίζονται 

τα έσοδα με τα έξοδα της και πιο συγκεκριμένα τα οριακά έσοδα με το οριακό κόστος της, 

που αντιστοιχούν σε ισορροπία μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων.  

Από τη βασική διάκριση της χρηματοδότησης, ως προς το πρώτο σκέλος διακρίνονται τρεις 

τύποι πηγών χρηματοδότησης, οι οποίες είναι: 

                                                 

1 Joan Robinson - John Eatwell "Εισαγωγή στη σύγχρονη Οικονομική" Μεταφρ. Κ. Σοφούλη, Νικηφ. 
Σταματάκη - Εκδ. Παπαζήση Αθήναι 1975. σελ.346. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.61ος, 
σελ. 258. 
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1. Η Τραπεζική χρηματοδότηση, η οποία και ταυτίζεται με την τραπεζική 

δανειοδότηση, που επιχειρείται από το κεφάλαιο των καταθετών. 

2. Η Κεφαλαιαγορά. Μέσω αυτής οι επιχειρήσεις εκδίδουν μετοχές ή ομολογίες τις 

οποίες και προωθούν στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Έτσι εκδίδοντας μετοχές 

αποφεύγεται η καταβολή τόκων πλην όμως παραχωρείται μέρος της ιδιοκτησίας των 

επιχειρήσεων σε νέους μετόχους, ενώ εκδίδοντας ομόλογα αποφεύγεται η εκχώρηση 

μέρους της ιδιοκτησίας των πλην όμως επιβαρύνονται των εξόδων των 

τοκοχρεολυσίων και μάλιστα σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

3. Η Αυτοχρηματοδότηση. Πρόκειται για τον πλέον υγιέστερο οικονομικό τρόπο 

χρηματοδότησης που επιτυγχάνεται με δέσμευση κερδών με επακόλουθο τη διανομή 

μειωμένων μερισμάτων. 

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της βασικής διάκρισης, δηλαδή της χρήσης των κεφαλαίων 

σε χρόνο αποπληρωμής τους, οι χρηματοδοτήσεις διακρίνονται σε: 

1. Βραχυπρόθεσμες 

2. Μεσο-μακροπρόθεσμες 

Εκτός όμως των ανωτέρω διακρίσεων λαμβάνεται επίσης υπόψη και η δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων, όπου ανάλογα αυτών διαφοροποιείται το κόστος της χρηματοδότησης, τόσο ο 

τόκος όσο και ο χρόνος αποπληρωμής της.  

Βάσει αυτών οι χρηματοδοτήσεις διακρίνονται σε: 

i. Βιομηχανικές 

ii. Βιοτεχνικές 

iii. Αγροτικές (Γεωργικές, Κτηνοτροφικές, Αλιευτικές κλπ.) 

iv. Εμπορικές και 

v. Επαγγελματικές. 
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1.2 Οι έννοιες Επιδότηση, Επιχορήγηση & Ενίσχυση 

Για τις έννοιες “επιδότηση” και “επιχορήγηση” οι απόψεις διίστανται για τη σημασία 

και την ορθή χρήση τους. Σύμφωνα με το λεξικό της κοινής Ελληνικής του Ινστιτούτου 

Νεοελληνικών Σπουδών οι ορισμοί έχουν ως εξής: 

 Επιχορήγηση η [epixoríjisi] O33: οικονομική παροχή που δίνεται από το δημόσιο 

προϋπολογισμό σε ιδρύματα, οργανισμούς, επιχειρήσεις κτλ. με στόχο την ενίσχυσή τους 

και 

 Επιδότηση η [epiδótisi] O33: α. οικονομική παροχή που δίνεται σε ορισμένη 

οικονομική δραστηριότητα με στόχο την ανάπτυξη ή την ενίσχυσή της και β. παροχή 

επιδόματος. 

Παρ’ όλα αυτά και οι δύο αυτές έννοιες στα αγγλικά αποτυπώνονται με τον ίδιο όρο 

“subsidy” και ουσιαστικά μπορούν να θεωρηθούν ταυτόσημες. Είναι η οικονομική ενίσχυση 

μιας εταιρίας ή βιομηχανίας από μια κυβέρνηση ή έναν οργανισμό για την: 

 υποστήριξη μιας επιθυμητής δραστηριότητας όπως οι εξαγωγές 

 διατήρηση χαμηλών τιμών σε ορισμένα βασικά αγαθά 

 υποστήριξη επιχείρησης που θεωρείται δημοσίου συμφέροντος. 

 διατήρηση εισοδήματος των παραγωγών κρίσιμων ή στρατηγικών προϊόντων 

 διατήρηση υψηλών επιπέδων απασχόλησης 

Το βασικό χαρακτηριστικό των επιδοτήσεων είναι η μείωση της αγοραίας αξίας 

ενός προϊόντος κάτω από το κόστος παραγωγής του. Οι επιδοτήσεις, που μπορεί να είναι 

φοροελαφρύνσεις ή/και χρηματικές συνεισφορές, προορίζονται συνήθως για βιομηχανίες που 

βρίσκονται σε ύφεση και χρειάζονται ώθηση στην εγχώρια αγορά. Οι επιδοτήσεις προκαλούν 

υψηλότερη ζήτηση για ένα αγαθό ή μία υπηρεσία εξαιτίας της μειωμένης τιμής. 

Αποτέλεσμα των επιχορηγήσεων είναι η μείωση της ανταγωνιστικότητας των ξένων 

βιομηχανιών αφού ακόμα κι αν παράγουν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία πιο γρήγορα, 

πιο φτηνά και πιο αποτελεσματικά, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τιμές οι οποίες θα ήταν 

ζημιογόνες χωρίς τις επιδοτήσεις. 

Η διάρκεια των επιδοτήσεων είναι βραχυπρόθεσμη αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 

υιοθετούνται σε μόνιμη βάση. 
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1.3 Τρόποι και Εργαλεία Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων 

Οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να αποφέρουν κέρδη και να ανταπεξέλθουν σε 

μια ανταγωνιστική αγορά, οργανώνουν τους συντελεστές παραγωγής με αποτελεσματικό 

τρόπο και στρέφονται προς τη χρηματοδότηση, καθώς οι στόχοι που κατά καιρούς βάζουν 

δεν μπορούν να εκπληρωθούν με τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ή των εταίρων.  

Υπάρχουν δύο τρόποι χρηματοδότησης, η εσωτερική και η εξωτερική. 

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ή αλλιώς αυτοχρηματοδότηση είναι αρκετά 

δύσκολη επιλογή, καθώς απαιτεί προμήθεια εσωτερικών πόρων στην επιχείρηση, όπως τα 

κέρδη της, το ίδιο της το κεφάλαιο, τα αποθεματικά και οι αποσβέσεις των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων της. Αναλυτικότερα: 

Προσωπικό Κεφάλαιο 

 Τύπος: Αυτοχρηματοδότηση. 

 Ποσό Χρηματοδότησης: Εξαρτάται από την προσωπική αποταμίευση. 

 Πλεονεκτήματα - Τι προσφέρει: Ανεξαρτησία. 

 Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Κίνδυνος προσωπικής οικονομικής ζημίας. 

 Διαδικασία Προσέγγισης: Οι κυριότερες πηγές εσωτερικής χρηματοδότησης είναι οι 

παρακάτω: 

 Αύξηση του αρχικού κεφαλαίου της επιχείρησης με μεταγενέστερες εισφορές των 

επιχειρηματιών. 

 Δανειακή ενίσχυση από τους διάφορους επιχειρηματίες . 

 Κεφαλαιοποίηση των πραγματοποιηθέντων κερδών (αποθεματικά). 

 Οι πωλήσεις ή άλλα έσοδα που αυξάνουν τα ρευστά της διαθέσιμα και τις 

απαιτήσεις της ή και τα δυο μαζί. 

 Τα κέρδη κεφαλαίου από την πώληση χρεογράφων ή άλλων προσωρινών 

επενδύσεων. 

 Οι πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων ή άλλων προσωρινών επενδύσεων. 

 Η αύξηση κεφαλαίων από την έκδοση νέων μετοχών . 
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Αντίθετα, η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ είναι το κεφάλαιο που περιέρχεται 

στην επιχείρηση με παροχή κάθε μορφής πιστώσεων και προστιθέμενο στο ίδιο κεφάλαιο, 

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μεγαλύτερης δραστηριότητας και αποδοτικότητας του 

επιχειρηματικού κεφαλαίου. Οι πηγές άντλησης κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις, στις οποίες 

θα μπορούσαν να απευθυνθούν οι επιχειρηματίες για (εξωτερική) χρηματοδότηση, 

συνοψίζονται στις εξής κύριες κατηγορίας: 

 Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης / ΕΣΠΑ 

 Ο Επενδυτικός  Αναπτυξιακός Νόμος  

 Ο Τραπεζικός τομέας 

 Λοιποί Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί 

Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης / ΕΣΠΑ 

Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από τις 

διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη μέλη της ΕΕ για τις αναπτυξιακές 

προτεραιότητες που θέτει κάθε κράτος μέλος. Στα πλαίσια αυτών, σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται συγκεκριμένες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) αποτελεί το μεγάλο αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα, το οποίο κατά την περίοδο 2007 – 2013, διαδέχτηκε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης που αφορούσε την περίοδο 2000 – 2006. Ήταν με άλλα λόγια το τέταρτο Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης (Δ΄ ΚΠΣ), ενώ σήμερα υφίσταται πια το “ΕΣΠΑ 2014 – 2020” ως νέα 

Προγραμματική περίοδος αυτή που διανύουμε του 2014 – 2020. 

Το ΕΣΠΑ είναι το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη 

συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 

επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην 

εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, 

που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη 

των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», κύριος στόχος της οποίας είναι 

η προαγωγή μιας ανάπτυξης: 

 έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την 

καινοτομία, 
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 βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα, και 

 χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη 

μείωση της φτώχειας. 

Πέραν των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, υπάρχουν διαθέσιμα 

και επιπλέον εργαλεία χρηματοδότησης κυρίως για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους φορείς. 

Η χρηματοδότηση μπορεί να πάρει τη μορφή της επιχορήγησης, επιστρεπτέας ενίσχυσης, 

κεφάλαιο συνεπένδυσης, επιδότησης επιτοκίου, εγγυοδοσίας, φορολογικών κινήτρων ή άλλες 

απαλλαγές. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία προέρχονται από διαφορετικές πηγές 

χρηματοδότησης, όπως αμιγή Ευρωπαϊκά Προγράμματα που διαχειρίζεται απευθείας η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και Προγράμματα από εθνικούς πόρους. 

Στη συνέχεια αποτυπώνονται συνοπτικά τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των κρατικών 

επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων, τα οποία εμφανίζονται ως χρηματοδοτήσεις μέσω 

προγραμμάτων: 

 Τύπος: Κρατικές ενισχύσεις (από διάφορους φορείς, όπως ΟΑΕΔ, Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ.Γ. Δημοσίων 

Επενδύσεων κλπ) σε διάφορες ομάδες (π.χ. νεανική - γυναικεία επιχειρηματικότητα 

κλπ.) και σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες (π.χ. εμπόριο, τουρισμός, 

υπηρεσίες, μεταποίηση, υγεία κλπ.). 

 Ποσό Χρηματοδότησης: Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος, τον κλάδο κλπ. 

κυμαίνεται και το ύψος της χρηματοδότησης. Συνήθως η χρηματοδότηση καλύπτει 

μέρος της συνολικής επένδυσης, με ποσοστά από 20-100%, ανάλογα φυσικά με το 

πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο οι προσκλήσεις του ΕΣΠΑ που 

προκηρύχθηκαν το 2016 για τις δράσεις «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα» και 

«Ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» είχαν 

ποσοστό χρηματοδότησης 100%. Αυτό διατηρήθηκε και στον Α’ και τον Β΄ κύκλο της 

δράσης των πτυχιούχων, ενώ για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα ακόμα δεν έχει 

εκδοθεί ο Β΄ κύκλος και αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο 2018. 

 Πλεονεκτήματα - Τι προσφέρει: Ανάπτυξη της επιχείρησης (σε διάφορα επίπεδα, 

εξοπλισμού, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, υποδομών κλπ) με κεφάλαιο που τελικά 

επιστρέφει σε αυτήν. Το πιο σημαντικό είναι ότι με την σύσταση εταιρίας έχεις την 
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ευκαιρία να δημιουργήσεις μια νέα επιχείρηση και στην περίπτωση των υφιστάμενων 

επιχειρήσεων, σου δίνεται η δυνατότητα για εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό της 

υπάρχουσας κτιριακής εγκατάστασης και του εξοπλισμού. 

 Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Απευθύνεται συνήθως σε υφιστάμενες 

επιχειρήσεις. Στα πιο πρόσφατα ΕΣΠΑ ωστόσο, μπορούν να συμμετέχουν και υπό 

σύσταση επιχειρήσεις. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η επιλογή κατάλληλων 

συνεργατών, που θα συμβάλουν στην ορθή ενημέρωση, στη σωστή επιλογή του 

προγράμματος, στη συγγραφή της αίτησης με την εμπεριστατωμένη ανάλυση του 

επιχειρηματικού σχεδίου και τη ρεαλιστική απεικόνιση της προτεινόμενης επένδυσης 

και στη διαχείριση του προγράμματος σε βάθος χρόνου. Με τη σωστή 

παρακολούθηση του Προγράμματος δεν ενέχει κινδύνους η υλοποίηση του έργου 

(επένδυσης). Πρέπει να γίνεται σοβαρός σχεδιασμός και πραγματική υλοποίηση από 

την πλευρά του επιχειρηματία ώστε να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες (ακύρωση 

προγράμματος, περικοπή δαπανών, απένταξη κλπ). 

 Διαδικασία Προσέγγισης: Προετοιμασία με κατάλληλους συνεργάτες πριν την 

δημοσίευση του προγράμματος για την άρτια και έγκαιρη (on time) συμπλήρωση και 

υποβολή της πρότασης. 

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 

Τον Ιούνιο του 2016 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος υπ’ αριθ. 

4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22.06.2016), ο οποίος στόχευε και στοχεύει στην πραγματοποίηση 

πολλών νέων επενδύσεων. Ο νέος Αναπτυξιακός προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 55% ανάλογα 

με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Η εκτενής ανάλυση του νόμου 

γίνεται σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης. 

Ο τραπεζικός τομέας  

Ο δανεισμός από τον τραπεζικό κλάδο είναι μια σημαντική αλλά ταυτόχρονα πολύ 

δύσκολα προσβάσιμη πηγή κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις και ειδικότερα για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο τρόπος αυτός χρηματοδότησης γίνεται δηλαδή μέσω της 

χρήσης ξένων κεφαλαίων και όχι από την ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης. 
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Η βασική δυσκολία έγκειται αφενός στην απροθυμία των τραπεζών να 

δανειοδοτήσουν μια επιχείρηση, η οποία ενέχει υψηλούς κινδύνους, λόγω έλλειψης των 

απαραίτητων εγγυήσεων και του μικρού ίσως μεγέθους, και αφετέρου στην καταβολή 

υψηλών επιτοκίων σε περίπτωση που τελικά αποφασίσουν να τη δανειοδοτήσουν. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση μέσω χρήσης δηλαδή 

ξένων κεφαλαίων πλέον είναι πολύ πιο δύσκολη, ενώ στο παρελθόν ήταν αρκετά 

συνηθισμένος τρόπος χρηματοδότησης. Ακολουθούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τον τραπεζικό δανεισμό: 

 Τύπος: τα δάνεια από τον τραπεζικό τομέα διαχωρίζονται είτε σε δάνεια Κεφαλαίου 

Κίνησης, τα οποία είναι μικρής διάρκειας και έχουν σκοπό τη βελτίωση της 

ρευστότητας της επιχείρησης (α. ανοιχτά ή ανακυκλούμενα δάνεια και β. αλληλόχρεοι 

λογαριασμοί), είτε μακροπρόθεσμα δάνεια, που περιλαμβάνουν τα δάνεια 

εγκατάστασης και τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού. Τα δάνεια αυτά έχουν 

χαμηλότερο επιτόκιο λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας αποπληρωμής τους (δάνεια για 

επαγγελματική στέγη ή δάνεια για αγορά πάγιου εξοπλισμού). 

 Ποσό Χρηματοδότησης: Ανάλογα με την επένδυση και τις εγγυήσεις που υπάρχουν 

από την πλευρά του επιχειρηματία ποικίλλει και το ποσό που χρηματοδοτείται. 

 Πλεονεκτήματα - Τι προσφέρει: Εφόσον εγκριθεί το αίτημα από την Τράπεζα η 

χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. 

 Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Στην περίπτωση της αποτυχίας οι συνέπειες είναι 

αρκετά αρνητικές λόγω και των κυρώσεων που θα υπάρξουν. Δυστυχώς, στην 

αποτυχία του τραπεζικού δανεισμού ενέχει ο κίνδυνος ακόμη και της προσωπικής 

περιουσίας του επιχειρηματία. Στην παρούσα φάση, τα επιτόκια δανεισμού είναι 

εξαιρετικά υψηλά. 

 Διαδικασία Προσέγγισης: Την τρέχουσα περίοδο, λόγω της οικονομικής κρίσης και 

της κατάστασης της οικονομίας που διανύουμε, η διαδικασία προσέγγισης των 

τραπεζών είναι αρκετά δύσκολη, έως και απροσέγγιστη.  
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Λοιποί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει διάφορες μορφές ενισχύσεων οι οποίες αν και έχουν 

αναπτυχθεί σε άλλες χώρες, δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς στην Ελλάδα. Οι μορφές αυτές 

συνοψίζονται στις εξής κύριες κατηγορίες: 

Επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital):  

Αποτελούν μεσο-μακροπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής απόδοσης και υψηλού κινδύνου με 

συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή ταχέες αναπτυσσόμενων μη εισηγμένων επιχειρήσεων. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ελλάδα αποτελούν οι εταιρίες Goody’s, Γερμανός & 

Chipita, ενώ στο εξωτερικό είναι οι Microsoft, Amazon & Yahoo.  

 Τύπος: Κεφάλαιο υψηλού επενδυτικού ρίσκου. 

 Ποσό Χρηματοδότησης: 250.000€ +. 

 Πλεονεκτήματα - Τι προσφέρει: Επένδυση σε προϊόν ή εταιρεία με προϊόντα (και όχι 

σε ιδέα). Επένδυση σε μικρές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν σχετικά πρόσφατα (start-

up) ή επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ένα πιο ώριμο στάδιο. Τα κεφάλαια που 

επενδύονται δίνονται ως συμμετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και δεν επιστρέφονται 

ακόμη και στο κακό σενάριο. Οι επενδυτές παρέχουν επιπλέον διάφορες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στόχος η "έξοδος" από την επιχείρηση σε βάθος χρόνου με 

πώληση του μεριδίου των επενδυτών. Επίσης, μόνο 1-2 στις 10 επενδύσεις θα έχει το 

επιθυμητό θετικό και κερδοφόρο αποτέλεσμα. 

 Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Αρκετά ασφαλής αλλά ιδιαίτερα δύσκολος και 

απαιτητικός τρόπος επιχειρηματικής ανάπτυξης. Αυτονόητη η σοβαρότητα και 

αφοσίωση των επιχειρηματιών. 

 Διαδικασία Προσέγγισης: Απαραίτητη η ύπαρξη επιχειρηματικού σχεδίου (business 

plan) το οποίο θα πείσει τους επενδυτές. Επίσης, απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για 

την κατάσταση της εταιρείας και τις προοπτικές της. Υπάρχει διαδικασία συνεχούς 

συνεργασίας, συνδιαλλαγής, διαπραγμάτευσης με τους επενδυτές. 
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Δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων (Business Angels):  

Είναι ιδιώτες επενδυτές, εξαιρετικά δηλαδή εύποροι ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν 

μέρος των πλεοναζόντων κεφαλαίων τους σε νέες επιχειρήσεις. 

 Τύπος: Επιχειρηματικό επενδυτικό κεφάλαιο. 

 Ποσό Χρηματοδότησης: 0-250.000€. 

 Πλεονεκτήματα - Τι προσφέρει: Επένδυση στην επιχειρηματική ιδέα λόγω 

εμπιστοσύνης σε αυτή και στην ομάδα που θα την υλοποιήσει. Τα κεφάλαια που 

επενδύονται δίνονται ως συμμετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και δεν επιστρέφονται 

ακόμη και στο "κακό" σενάριο. Οι επενδυτές παρέχουν επιπλέον διάφορες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες. Οι επιχειρηματικοί άγγελοι, μπορεί να είναι μέτοχοι ή 

ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη εταιριών, σύμβουλοι επιχειρηματικού 

σχεδιασμού, αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοι επιχειρήσεων. 

 Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Αρκετά ασφαλής τρόπος επιχειρηματικής 

ανάπτυξης. Αυτονόητη η σοβαρότητα και αφοσίωση των επιχειρηματιών. 

 Διαδικασία Προσέγγισης: Σχετικά εύκολη. Απαραίτητη η ύπαρξη επιχειρηματικού 

σχεδίου (business plan) το οποίο θα πείσει τους επενδυτές. Υπάρχει διαδικασία 

συνεχούς συνεργασίας, συνδιαλλαγής, διαπραγμάτευσης με τους επενδυτές. 

3Fs: Friends - Fools - Family 

 Τύπος: Επένδυση λόγω συναισθηματικών δεσμών. 

 Ποσό Χρηματοδότησης: Εξαρτάται από την προσωπική αποταμίευση. 

 Πλεονεκτήματα - Τι προσφέρει: Σχετική ανεξαρτησία με χαλαρούς δεσμευτικούς 

κανόνες. 

 Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Κίνδυνος για κακές προσωπικές σχέσεις σε 

περίπτωση που δεν αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις. 

 Διαδικασία Προσέγγισης: Εύκολη, πιθανόν χωρίς ανάγκη για δημιουργία 

επιχειρηματικού σχεδίου και σχεδιασμού. 
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Incubators - Accelerators 

 Τύπος: Θεσμοί ενίσχυσης επιχειρηματικών ιδεών. 

 Ποσό Χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι άμεση και έμμεση (σε είδος, 

υπηρεσίες κλπ). 

 Πλεονεκτήματα - Τι προσφέρει: Οι επιταχυντές / θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 

αποσκοπούν στην "προστασία" των νεοφυών επιχειρήσεων στα πρώτα τους βήματα 

και στην γρήγορη ανάπτυξη τους. Παρέχουν οικονομική υποστήριξη με την μορφή 

επιχειρηματικής συμμετοχής και πλήθος υποστηρικτικών υπηρεσιών (θέματα νομικά, 

λογιστικά, tech support, συμμετοχές σε συνέδρια, ταξίδια δικτύωσης, mentoring κλπ). 

Αποσκοπούν στην σε σύντομο χρονική διάρκεια αυτόνομη λειτουργία των 

επιχειρήσεων με προϊόντα και υπηρεσίες και στην πρόσβαση των start up σε επιπλέον 

επιχειρηματικά κεφάλαια. 

 Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Αρκετά ασφαλής τρόπος. Αυτονόητη η 

σοβαρότητα και αφοσίωση των επιχειρηματιών. 

 Διαδικασία Προσέγγισης: Σχετικά εύκολη. Σημαντική η ύπαρξη επιχειρηματικού 

σχεδίου (business plan). 

Απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε. 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», που θεσπίστηκε το 2010, είναι η δεκαετής στρατηγική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής αλλά και στη μείωση των ανισοτήτων 

ανάπτυξης στις περιφέρειες της ΕΕ συμβάλλουν σημαντικά τα πέντε (5) μεγάλα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ): το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

Τα ΕΔΕΤ λειτουργούν σε κοινό πλαίσιο και διαθέτουν πόρους στη χώρα μας μέσω 

του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του. Με σκοπό να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος των ΕΔΕΤ, σκιαγραφούνται έντεκα Θεματικοί Στόχοι για τη δημιουργία έξυπνης, 

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε ολόκληρη την ήπειρο. 
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 Τύπος: Ευρωπαϊκές πολιτικής ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας, της 

καινοτομίας, της απασχόλησης κλπ. 

 Ποσό Χρηματοδότησης: Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος, τον κλάδο και τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης κλπ. 

 Πλεονεκτήματα - Τι προσφέρει: Η Ε.Ε. παρέχει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με 

διάφορες μορφές (επιδοτήσεις, δάνεια κλπ). Υπάρχουν σειρά προγραμμάτων στα 

οποία μπορεί να συμμετέχει μια νέα ή πιο ώριμη υφιστάμενη επιχείρηση (ερευνητικά 

προγράμματα, ενίσχυση καινοτομίας σε διάφορους τομείς), ευκαιρίες δικτύωσης κλπ. 

 Μειονεκτήματα - Σημεία προσοχής: Στην διαχείριση των χρηματοδοτικών κονδυλίων 

της Ε.Ε. υπάρχουν ιδιαίτερα αυστηροί κανόνες. Όλες οι διαδικασίες 

παρακολουθούνται στενά και χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και υπευθυνότητα. 

 Διαδικασία Προσέγγισης: Προετοιμασία με κατάλληλους συνεργάτες πριν την 

δημοσίευση του προγράμματος για την άρτια και on time συμπλήρωση και υποβολή 

της πρότασης. 

 

1.4 Γενικοί κανόνες χορήγησης ενισχύσεων 

Κρατικές Ενισχύσεις 

Η πολιτική2 που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κρατικές ενισχύσεις έχει ως 

αφετηρία τα άρθρα 77 έως 93 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικότερα, το άρθρο 87 παρ.1 της Συνθήκης Ε.Ε., το οποίο προβλέπει ότι "ενισχύσεις 

που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που 

νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως 

ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής, είναι ασυμβίβαστες με την κοινή 

αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν η 

παρούσα Συνθήκη ορίζει άλλως". 

                                                 

2 Πηγή: http://www.ggea.gr/ap/kratikes_enisxiseis.htm  
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Η διάταξη αυτή δεν παρέχει τον ορισμό των κρατικών ενισχύσεων, αλλά αποτελεί μία 

δήλωση αρχής. Σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες η έννοια της ενίσχυσης έχει πλέον 

καταστεί κατά πολύ ευρύτερη από την έννοια της επιχορήγησης ή της επιδότησης, διότι 

συμπεριλαμβάνει όχι μόνον θετικές παροχές, αλλά και τις παρεμβάσεις εκείνες οι οποίες, 

ανεξαρτήτως μορφής, μειώνουν τις επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις. Συνεπώς, ο όρος 

"ενίσχυση" καλύπτει κατ' ανάγκην όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα 

με δημόσιους (εθνικούς ή κοινοτικούς) πόρους και επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, 

δίχως το Δημόσιο να λαμβάνει αντίστοιχο αντάλλαγμα. Επίσης, έχει διευρυνθεί και το 

γενικότερο πεδίο εφαρμογής των σχετικών άρθρων, δεδομένου ότι η παρεχόμενη ενίσχυση 

αρκεί να έχει και δυνητικές συνέπειες στις συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών, για να 

θεωρηθεί ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά. 

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούνται ενδεικτικά ως κρατικές ενισχύσεις :  

 οι απλές επιχορηγήσεις 

 οι κάθε είδους φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις 

 τα ειδικά τραπεζικά επιτόκια και οι επιδοτήσεις επιτοκίων 

 η προνομιακή μεταχείριση από κρατικούς φορείς παροχής υπηρεσιών 

 οι κρατικές εγγυήσεις δανείων ή πιστώσεων 

 οι κρατικές εισφορές/συμμετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων 

 η πώληση δημόσιας έκτασης με ευνοϊκούς όρους 

 οι ιδιωτικοποιήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του κατά τα τελευταία χρόνια, ζητά τη 

μείωση και τον προσανατολισμό των κρατικών ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους γενικού 

ενδιαφέροντος. Βασική θέση του είναι «λιγότερες και καλύτερες κρατικές ενισχύσεις» ενώ 

παράλληλα παροτρύνει τα Κ-Μ να διερευνούν πριν από την έγκριση αν η παρέμβαση μέσω 

της ενίσχυσης είναι το καταλληλότερο μέσο για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 

προβλήματος. Προτείνει επίσης την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των μεμονωμένων 

μέτρων καθώς και των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να διερευνάται η 

επίπτωσή τους στον ανταγωνισμό καθώς και η αποτελεσματικότητά τους. 

Τα ανωτέρω αποτελούν βασική προτεραιότητα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η 

οποία έχει θέσει σαν στόχο «να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία 
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στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη με περισσότερη και καλύτερη απασχόληση και 

μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».  

Τα ειδικότερα θέματα κρατικών ενισχύσεων που εξετάζονται σήμερα στο πλαίσιο της 

Ε.Ε είναι τα εξής:  

 ενισχύσεις για τη διάσωση και ανασυγκρότηση προβληματικών επιχειρήσεων 

 αναμόρφωση κανόνων περιφερειακών ενισχύσεων 

 απλοποίηση κανόνων για ενισχύσεις σε έρευνα - ανάπτυξη και καινοτομία 

 ρύθμιση θεμάτων ενισχύσεων σε ΥΓΟΣ (Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού 

Συμφέροντος) 

 ειδικά τομεακά θέματα (ενισχύσεις σε ναυτιλία, αερομεταφορές, ναυπηγεία) 

 διαδικαστικά θέματα -αναμόρφωση κανονισμών-οδηγιών 

Η Ελλάδα σταδιακά, ακολουθώντας τη γενικότερη πολιτική της Ε.Ε στον τομέα των 

κρατικών ενισχύσεων. έχει επαναπροσανατολίσει τους στόχους της στον τομέα των κρατικών 

ενισχύσεων από τομεακούς σε οριζόντιους, με παράλληλη μείωση του επιπέδου του συνόλου 

των κρατικών ενισχύσεων, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από την υποστήριξη 

συγκεκριμένων εταιριών ή κλάδων, προς την αντιμετώπιση οριζόντιων θεμάτων όπως η 

απασχόληση, η περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον, η κατάρτιση και η έρευνα. 

Παράλληλα, η Ελλάδα κατευθύνει πάνω από το 95% των ενισχύσεων προς τη 

μεταποίηση, σε οριζόντιους στόχους κοινοτικού ενδιαφέροντος (περιφερειακές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, έρευνα και ανάπτυξη, απασχόληση - κατάρτιση εργαζομένων, περιβάλλον κλπ). 

Αυτό σημαίνει ότι έχει ουσιαστικά καταργήσει τις τομεακές ενισχύσεις, οι οποίες βρίσκονται 

έξω από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι χρηματοδοτήσεις που ενεργούνται στην Ελλάδα από τους ειδικούς πιστωτικούς 

οργανισμούς και τις τράπεζες κατευθύνονται και ελέγχονται από τις νομισματικές αρχές του 

Κράτους. Οι νομισματικές αρχές καθορίζουν τη μορφή (μακρο- μεσοπρόθεσμος και 

βραχυπρόθεσμος δανεισμός) και το ύψος των δανείων στους διάφορους κλάδους 

δραστηριότητας, τους όρους και τις προϋποθέσεις των δανείων. 
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Κοινοί Κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων για τον νέο Επενδυτικό Νόμο 

Στη συνέχεια, παρατίθενται περιληπτικά οι πιο σημαντικοί κοινοί κανόνες κρατικών 

ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, οι οποίοι βασίζονται στον γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό της 

Ε.Ε. 651/2014. 

Πίνακας 1-1: Κοινοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 
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Ο νέος αναπτυξιακός νόμος παρέχει το πλαίσιο στο οποίο βασίζονται τα καθεστώτα 

κρατικών ενισχύσεων. Θεμέλιο του νόμου είναι ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 

651/2014 της Ε.Ε. (L 187/1 26-6-2014), διασφαλίζοντας έτσι την εκ των προτέρων 

συμβατότητα με τους κανόνες και κανονισμούς κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε. 

Ο προϋπολογισμός των κρατικών ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 

Σύμφωνα με την ανάλυση επιπτώσεων που κατατέθηκε στη Βουλή, ο αρχικός 

προϋπολογισμός του Αναπτυξιακού Νόμου θα παρέχει:  

 480 εκατ. ευρώ την περίοδο 2016-2022 με τη μορφή επιχορηγήσεων και 

επιδοτήσεων  

 >3 δις ευρώ έως το 2031 με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών. 
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2. Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης  

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται σε λίστα όλα τα εναλλακτικά πλαίσια επιχορήγησης 

που αποτελούν επιδοτούμενα προγράμματα και έχουν ήδη προκηρυχθεί είτε είναι σε φάση 

υποβολής είτε σε φάση υλοποίησης. Επιπλέον, καταγράφονται και τα προγράμματα που 

προβλέπεται να προκηρυχθούν μέσα στο 2018 και θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον.  

Αναλυτικότερα, το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου αποτελείται από τις ακόλουθες 

ενότητες:  

Στο Υποκεφάλαιο 2.1 παρουσιάζονται όλα τα προγράμματα τα οποία είναι ενεργά 

στην παρούσα φάση και οποιοσδήποτε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει πρόταση / 

αίτηση συμμετοχής, εφόσον φυσικά πληροί όλες τα on-off κριτήρια και τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής στο κάθε πρόγραμμα, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε δημοσιευμένη 

προκήρυξη.  

Στο Υποκεφάλαιο 2.2 αναφέρονται όλα τα προγράμματα, για τα οποία έχει λήξει η 

προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Όσες λοιπόν προτάσεις εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν σε 

κάποιο πρόγραμμα / δράση / νόμο βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης με διάρκεια εκτέλεσης 

και όρους σύμβασης, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στην εκάστοτε απόφαση ένταξης / 

ενίσχυσης.  

Τέλος, στο Υποκεφάλαιο 2.3, παρατίθενται όλα τα προγράμματα τα οποία αναμένεται 

να προκηρυχθούν ή να προδημοσιευτεί η πρόσκληση τους μέσα στο 2018. Φυσικά, οι 

δημοσιεύσεις των προκηρύξεων είναι καθαρά ευθύνη του Υπουργείου και της αρμόδιας 

Υπηρεσίας. 
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2.1 Ενεργά Προγράμματα (στάδιο υποβολής) 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα προγράμματα που είναι ενεργά και μπορούν οι 

υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση και για τα οποία δίνεται αντίστοιχα ο 

σύνδεσμος (λινκ) με την προκήρυξη τους και τις απαραίτητες πληροφορίες της Δράσης3: 

1. "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΊΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΜΕ" ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020” 

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του 

Τουρισμού, η ενίσχυση δηλαδή της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη 

δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς (ΚΑΔ) 

τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

(Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου). Μέσω της δράσης 

επιδιώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 

θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη 

συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της 

Χώρας μας. 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως 

αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα δραστηριοποιηθούν 

στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 

1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι 

οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: 

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της 

προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη 

εκταμίευση της επιχορήγησης. 

Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», όπως αυτές ορίζονται στην 

αναλυτική πρόσκληση που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά : 

                                                 

3 Πηγές: Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr , www.gsrt.gr , http://www.minagric.gr , 
www.efepae.gr , www.ependyseis.gr , www.etean.gr ,  
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a. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του 

Παραρτήματος V της αναλυτικής πρόσκλησης, ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 

41.20.20.02 

b. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα 

από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών). 

c. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού 

καταλύματος. 

d. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: έως 28/03/2018  

Πηγή: 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20171107_prokhrh3h_idrysh_k_leitoyrgia_ne

wn_touristikwn.pdf  

2. ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΈΞΩ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΜΕ ΜΕ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ» 

Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για 

την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της 

συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής 

επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.  

Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια 

εξαιρετική ευκαιρία για: 

a. την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές,  

b. την αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών,  

c. την αύξηση των πωλήσεων και  

d. την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την 

αρχική δημοσίευσή της (20/11/2017) 

Πηγή:  

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Prosklhsh_Epixeiroume_exo.pdf 
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3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 - 2ος κύκλος υποβολών για το καθεστώς 

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με 

σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων 

περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η 

αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η 

διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η 

μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων 

προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής 

οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων 

επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή 

Καταμερισμό Εργασίας. 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να 

έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (άρθρο 2 στοιχείο 49 Γ.ΑΚ.) και συγκεκριμένα 

να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

a. Δημιουργία νέας μονάδας. 

b. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. 

c. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν 

έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν 

d. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

μονάδας 

e. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική 

εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν 

σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας 

επιχείρησης 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: έως 15/02/2018  

Πηγή:  

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/deyteros_kyklos_geniki_fek.pdf  
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4. Δράση 4.2.1 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020» 

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και 

εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες 

συγχώνευσης μονάδων σε έναν ή περισσότερους από τους εξής επιλέξιμους κλάδους 

δραστηριότητας:  

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια,  

β) Γάλα,  

γ) Αυγά,  

δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα,  

ε) Ζωοτροφές,  

στ) Δημητριακά,  

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων),  

η) Οίνος,  

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί,  

ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων),  

ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά,  

ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό και  

ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές 

πρώτες ύλες).  

Στόχος της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι: 

a. η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων 

καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, 

b. η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και 

διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της 

κλιματικής αλλαγής, 

c. η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της 

ανθρώπινης υγείας. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: έως 05/02/2018  

Πηγή: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/metapoiisi/1hprosklisi4.2.1-

paa2014-2020.pdf  
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Παπαδοπούλου Αικατερίνη, (2018): Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - 
“Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

5. Δράση 4.2.2 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ 

ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (ΜΗ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ) » του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020:  

Στο πλαίσιο της ∆ράσης είναι επιλέξιµες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και 

εκσυγχρονισµού, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδας όπως και δραστηριότητες 

συγχώνευσης µονάδων σε έναν ή περισσότερους από τους εξής επιλέξιµους κλάδους: 

α) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος. 

β) Ζυθοποιία. 

γ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά 

προϊόντα). 

δ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων. 

ε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων. 

στ) Μονάδες παραγωγής αποσταγµάτων από οπωροκηπευτικά ή αµπελοοινικής 

προέλευσης. 

ζ) Μονάδες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων 

κοσµετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από µαστίχα, από γάλα γαϊδούρας). 

η) Μονάδες παραγωγής εµπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών. 

θ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συµπυκνωµάτων αυτής. 

ι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειµµάτων και απορριµµάτων βιοµηχανικών ειδών 

διατροφής. 

ια) Παραγωγή Βάµβακος και λοιπές κλωστικές ίνες. 

ιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού. 

Στόχοι της δράσης, µεταξύ άλλων, είναι: 

α) η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων 

καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, 

β) η ενσωµάτωση διαδικασιών καινοτοµίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και 

διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόµενο της 

κλιµατικής αλλαγής, 

γ) η διατήρηση και δηµιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της 

ανθρώπινης υγείας. 
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Παπαδοπούλου Αικατερίνη, (2018): Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - 
“Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: έως 05/02/2018 

Πηγή:http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/metapoiisi/2htrop_1hprosklisi

422_paa_2014_2020.pdf  

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ:  

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και 

Θάλασσας με τίτλο: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και 

καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» / ΕΝΩΣΙΑΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: έως 28/02/2018 

Πρόσκληση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 

«Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: έως 28/02/2018 

Πρόσκληση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡΟ 3.4.4, «Μεταποίηση 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & 

Θάλασσας 2014-2020 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: έως 28/02/2018 

Πρόσκληση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡΟ 3.1.22 «Προστιθέμενη 

αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: έως 28/02/2018  

Πρόσκληση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα ΜΕΤΡΑ 3.1.8. - «Υγεία και 

Ασφάλεια» και 4.1.20- «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, 

επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, 

διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του 

σχεδιασμού του κύτους» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-

2020 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: έως 28/02/2018  

Πηγή: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/programma-alieias-proskliseis  
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Παπαδοπούλου Αικατερίνη, (2018): Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - 
“Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

7. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ & ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ 

Το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας δράσης «Εξοικονομώ κατ' 

οίκον» για την ενίσχυση παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης κατοικιών. Η ενίσχυση θα αφορά είτε σε  επιχορήγηση των ωφελούμενων 

είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. 

Στόχος του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι η παροχή επιχειρηματικών δανείων και εγγυήσεων από το 

ΕΤΕΑΝ σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι 

κυρίως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις. 

Σκοπός του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη 

χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δυναμικών, καινοτόμων και εξωστρεφών σχημάτων. 

Πηγή: http://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx  

 

8. ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΥΠΟΜΕΤΡΑ 4.1.1 & 4.1.3: 

Με τα σχέδια βελτίωσης ενισχύονται επενδύσεις όπως είναι η ανέγερση, επέκταση, 

εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και 

εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, η εγκατάσταση 

πολυετών καλλιεργειών, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης 

γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες. 

Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που αφορούν στην κτηνοτροφία, και δη 

στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και 

στις καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (όπως η ελαιοκομία) 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: έως 02/04/2018 

Πηγή: http://www.thessalia-

espa.gr/attachments/article/324/prosklhsh_metro4_13849_141217.pdf 

 

9. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ MME: 

Τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση 

επενδύσεων σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπει το πρόγραμμα 

«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του «ενδιάμεσου» 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας. 
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Παπαδοπούλου Αικατερίνη, (2018): Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - 
“Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

Σκοπός της δράσης: 

α) Η χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων, δηλαδή οποιαδήποτε 

επενδυτικού χαρακτήρα δαπάνη που προτίθεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένων δαπανών που έχουν εγκριθεί από τον επενδυτικό νόμο ή άλλο 

πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης (ΕΣΠΑ κ.ά.). 

β) Η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα (π.χ. 

δαπάνες ίδρυσης, επέκτασης μίας επιχείρησης) και για δαπάνες που σχετίζονται με το 

εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης (αγορά πρώτων και βοηθητικών 

υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.). 

Το σύνολο των κεφαλαίων θα πρέπει να έχουν δεσμευθεί μέσω της υπογραφής των 

δανειακών συμβάσεων μέχρι και τις 30/6/2018, ενώ οι εκταμιεύσεις θα πρέπει να έχουν 

πραγματοποιηθεί έως τις 30/9/2018. 

Λήξη α’ φάσης ΤΕΠΙΧ: 01/02/2018 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: έως Ιούνιος /2018 

Πηγή: http://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx  

 

2.2 Προγράμματα σε εξέλιξη (στάδιο υλοποίησης) 

Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνονται σε λίστα τα προγράμματα τα οποία, στον 

κλάδο συμβούλων, τα αποκαλούμε “ληγμένα” ή “ανενεργά”, εννοώντας τα προγράμματα για 

τα οποία έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και είτε βρίσκονται σε στάδιο 

αξιολόγησης, είτε αναμονής για χρέωση στον αρμόδιο αξιολογητή, είτε σε αναμονή για 

ένταξη, είτε σε στάδιο υλοποίησης (από την έγκριση και μετά) 

1. Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (Β Κύκλος)" 

2. Ειδικές ∆ράσεις «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά υλικά», «Ανοιχτή καινοτομία στον 

Πολιτισμό» 

3. Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» 

4. Ενίσχυση Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου για ερευνητικά έργα στους τομείς 

αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας 
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Παπαδοπούλου Αικατερίνη, (2018): Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - 
“Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

5. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 (Α’ κύκλος) 

6. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

7. Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας 

8. Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" ΠΑΑ 2014-2020 

9. Μέτρο "Νέων Γεωργών" 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

10. Έναρξη προγράμματος επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων Invent ICT 

11. Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό 

τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου 

12. «ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» - Χαμηλότοκα δάνεια για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. &  για τουριστικές επιχειρήσεις της νησιωτικής Ελλάδας. 

13. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων - Α' Κύκλος 

14. Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 

αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. 

15. Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (e-gas). 

16. παλιός Επενδυτικός Νόμος - 4146/2013. 

17. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - Ά Κύκλος 

18. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Α' Κύκλος 

19. "Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης" (ΟΑΕΔ). 

20. Ανοιχτά προγράμματα Leader - (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013). 

21. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας - Μέτρο 2.3 "Μεταποίηση και Εμπορία" 

22. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας - Μέτρο 2.1 "Υδατοκαλλιέργεια" 

23. Πρόγραμμα ΟΑΕΔ "Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία" (2η 

πρόσκληση). 

24. Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». 

25. 3η προκήρυξη για το πρόγραμμα Leader Iωάννινα - Θεσπρωτία. 

26. Πρόγραμμα ΟΑΕΔ "Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία". 

27. Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ. 

28. Πρόγραμμα Leader Νομού Άρτας & Πρέβεζας. 

29. 3η προκήρυξη για το πρόγραμμα Leader Νομού Καρδίτσας. 

30. Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα. 

31. 3η προκήρυξη για το πρόγραμμα Leader Νομού Καστοριάς. 

32. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013. 
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33. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΑΑΧ 2013). 

34. Digi Mobile "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων 

εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες 

(tablet-pc)". 

35. ΠΕΠ 2013 "Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο, 

Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός)". 

36. Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών 

37. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης 

της επιχειρηματικότητας (100% επιχορήγηση). 

38. 2η προκήρυξη για το πρόγραμμα Leader Iωάννινα - Θεσπρωτία. 

39. E-security "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή 

ασφάλεια" 

40. Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους 

41. Digi Retail "Πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεμπορίου". 

42. ICT4GROWTH "Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων 

που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας" 

43. Εναλλακτικός Τουρισμός 

44. Digital Value "Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας" 

45. Μέτρο 123Α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 

46. Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 

47. Πρόγραμμα Leader για Άρτα και Πρέβεζα 

48. Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Ι (2011) 

49. Πράσινος Τουρισμός 

50. Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες (ΕΠΑΝ ΙΙ - ΕΣΠΑ 2007-2013) 

51. Πρόγραμμα Leader για Ιωάννινα και Θεσπρωτία 

52. Μέτρο 311 (ΟΠΑΑΧ) "Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες" 

53. Μέτρο 312 (ΟΠΑΑΧ) "Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων" 

54. Μέτρο 313 (ΟΠΑΑΧ) "Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων" 

55. Ένδυση και Υπόδυση - Νέες Προοπτικές 

56. Μικρά Σχέδια Βελτιώσης (ενίσχυση αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων) 
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2.3 Μελλοντικά Προγράμματα (αναμενόμενα) 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα προγράμματα, οι προσκλήσεις των οποίων 

αναμένονται να δημοσιευτούν στο μέλλον, ακόμα και μέσα στο 2018:  

1. Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - 2ος κύκλος υποβολών για τα υπόλοιπα καθεστώτα  

2. Προδημοσίευση 2ης πρόσκλησης του Μέτρου 6.1 "Νέων Γεωργών" 

3. Αναβάθμιση ΜμΕ για λιανικό εμπόριο, εστίαση και ιδιωτική εκπαίδευση 

4. Προδημοσίευση Δράσεων 4.1.1 & 4.1.3 του Υπομέτρου 4.1 "Σχέδια Βελτίωσης" του 

ΠΑΑ 2014-2020 

5. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - Β' Κύκλος 

6. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων - Β' Κύκλος 

7. Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση» 

8. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας» 

9. Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για την μεταποίηση 

και εφοδιαστική αλυσίδα» 

10. Ειδική Δράση στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών,  «Βιομηχανικά και Προηγμένα 

Λειτουργικά Υλικά» 

11. Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της 

επιχειρηματικότητας 

12. Ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς 

13. Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας - Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων 

14. Voucher Ευρεσιτεχνίας-κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών- προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας 

15. Αναβάθμιση εταιρειών franchising 

16. Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» 
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3. Αναπτυξιακό Νομικό Πλαίσιο στην Ελλάδα  

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια σύντομη περιγραφή του αναπτυξιακού νομικού 

πλαισίου της Ελλάδας από το 1950 έως και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα το υπόλοιπο αυτού 

του κεφαλαίου οργανώνεται ως εξής:  

Στο Υποκεφάλαιο 3.1 γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή του αναπτυξιακού 

νομικού πλαισίου στην Ελλάδα, με αναφορά στην αναπτυξιακή προσπάθεια όλων των 

μεταπολεµικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα για το νομικό αυτό πλαίσιο και τα 

θεσμοθετημένα Συντάγματα (του 1953, 1954, 1962, 1975 και οι αναθεωρήσεις του το 2001 & 

2008).  

Στο Υποκεφάλαιο 3.2 γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των τριών προηγούμενων 

αναπτυξιακών νόμων που έχουν εφαρμοστεί (Νόμος του 1998, του 2004 & του 2011) και 

παρουσιάζεται με σαφήνεια ο αντίκτυπος τους στην ελληνική οικονομία. 

Στο Υποκεφάλαιο 3.3 παρατίθενται τα βασικά σημεία σε σχέση με το τι προβλέπει ο 

νέος, εν ισχύ σήμερα, επενδυτικός νόμος (του 2016), με έμφαση  στις καινοτομίες του. 

Στο Υποκεφάλαιο 3.4 περιγράφεται ο νέος νόμος σε σχέση με το τι προβλέπει τόσο 

για τις επενδύσεις που θα ενταχθούν σε αυτόν, όσο και για τις επενδύσεις που εντάχτηκαν 

στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους (κυρίως σε εκείνους του 2004 και του 2011). 

Στο Υποκεφάλαιο 3.5 γίνεται μια σύντομη αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης του 

αναπτυξιακού νόμου αναφορικά με τα σχέδια που έχουν ήδη υπαχθεί, αλλά και τις 

προβλεπόμενες ενισχύσεις, σύμφωνα και με τα σημερινά δεδομένα. 

Τέλος, στο Υποκεφάλαιο 3.6 αποτυπώνονται συμπερασματικά σχόλια για το νομικό 

πλαίσιο της Ελλάδας σχετικά με τις επενδύσεις. 
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3.1 Ιστορική αναδρομή  

Ως αφετηρία για το αναπτυξιακό νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα θεωρείται το Σύνταγμα 

του 1952, στο οποίο ορίζεται στο άρθρο 12 ότι «νόµος εφ’ άπαξ εκδιδόµενος θέλει ρυθµίσει 

την προστασία των εκ της αλλοδαπής εισαγόµενων προς τοποθέτησιν στη χώρα κεφαλαίων». 

Στα πλαίσια θεσμοθέτησης του Συντάγματος αυτού, εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ 

αριθ. 2687/1953 (Ν.Δ. 2787 της 31 Οκτ./10 Νοεμ. 1953) περί επενδύσεως και προστασίας 

κεφαλαίων του εξωτερικού και στη συνέχεια το Ν.Δ. 2928/1954 «περί αυθεντικής ερμηνείας 

του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 (ΦΕΚ 163 Α΄/54), καθώς και το Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ 

αριθ. 4256/1962 (αυθεντική ερμηνεία στην παρ. 3 του άρθρου 5) περί ιδρύσεως και 

επεκτάσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 168/Α/1962/ 19-

10-1962). 

Έπειτα, ακολούθησαν τα Συντάγματα του 1975 και 2001. Τον Ιούλιο του 1974, με την 

αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας, η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας είχε θέσει ως 

κύριο στόχο την εδραίωση της Δημοκρατίας. Έτσι ψηφίστηκε 7 Ιουνίου του 1975 το 

Σύνταγμα του 1975, το οποίο έφερε εν μέρει σε ισχύ το Σύνταγμα του 1952, με εξαίρεση τις 

διατάξεις που αφορούσαν τον βασιλέα και μέσω αυτού καθιερώθηκε ως πολίτευμα η 

προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Στις 6 Απριλίου του 2001 ψηφίστηκε το 

Σύνταγμα του 2001, μια νέα, πολύ πιο εκτεταμένη, αναθεώρηση του Συντάγματος 1975, 

υπέρ της διασφάλισης της ακώλυτης συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Το Σύνταγμα του 2008 αποτελεί την τρίτη σε σειρά αναθεώρηση περιορισμένου αριθμού 

διατάξεών του Συντάγματος 1975. 

Για την εποχή του αποτελούσε ένα από τα αρτιότερα συντάγματα, ενώ ισχύει μέχρι 

και σήμερα με μικρές αλλαγές ύστερα από τις αναθεωρήσεις του 1986, 2001 και 2008 [4]. Τα 

συντάγµατα του 1975 και 2001 διατήρησαν µε το άρθρο 107 παρ.1 την αυξηµένη τυπική ισχύ 

των νοµοθετικών ρυθµίσεων που έγιναν µε βάση την ανωτέρω διάταξη του συντάγµατος του 

1952 και μάλιστα την επεξέτειναν ώστε να συμπεριλάβει και ορισµένες διατάξεις του 

Ν.27/1975 σχετικά µε τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις [5]. 

                                                 

4 https://el.wikipedia.org/wiki/Σύνταγμα_της_Ελλάδας_(1975)  
5 http://www.kas.de/wf/doc/8944-1442-1-30.pdf 
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Για να εγκριθεί μια υπαγωγή στο ανωτέρω νομικό πλαίσιο, έπρεπε να διέπεται από τη 

Συνταγματική επιταγή για εφ’ άπαξ θεσμοθέτηση του σχετικού κανονιστικού καθεστώτος, με 

την εξής αναφορά: «η (...) χορηγούµενη έγκρισης ούσα ανέκκλητος ως προς τους όρους υφ’ούς 

εκάστοτε παρέχεται, αποτελεί και την εγγύησιν του Ελληνικού Κράτους έναντι του εισάγοντος 

κεφάλαια εξωτερικού ότι ταύτα υπόκεινται εφ’εξής αµεταβλήτως εις το υπό του παρόντος 

Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος καθεστώς». 

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της επένδυσης αυτή ήταν και η πιο σημαντική 

εγγύηση σχετικά με τη σταθερότητα των οικονομικών παραμέτρων που είχαν λάβει υπόψη 

τους και το γεγονός ότι είχαν συνταγματική προστασία. 

Όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ε.Ε. το Ν.Δ. διατηρήθηκε σε ισχύ με σκοπό να 

προστατευτούν οι επενδύσεις που είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτό. Το διάταγμα ισχύει ακόμη και 

σήμερα, παρά το γεγονός ότι δεν υφίστανται συναλλαγματικοί περιορισμοί, λόγω της 

συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και έχουν υπαχθεί επενδύσεις σ’ αυτό. 

Μεταπολιτευτικά, οι μεγάλες επενδύσεις γινόταν με κύρωση6 δια νόμου συμβάσεων 

με το Δημόσιο ή με την ψήφιση ειδικού νομικού πλαισίου για συγκεκριμένες επενδύσεις, τις 

λεγόμενες δηλαδή νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Η θεσμοθέτηση αναπτυξιακών κινήτρων, είχε μεγάλη άνθηση κατά τις δεκαετίες 80, 

90 & 2000. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ σχετικά με τα αποθέματα εισροών 

Ξένων Άμεσων Επενδύσεων για την περίοδο 1980- 2002 [7] αναφέρεται ως μέσος όρος 

αύξησης των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα μόνο 166%, ενώ στις χώρες 

της ΕΕ 1107%.  

Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα είχε μικρό βαθμό εμπλοκής σε αυτή τη διεθνή 

κινητικότητα, όπως επιβεβαιώνεται και από την άνοδο των αποθεμάτων εισροών ΞΑΕ 

(166%). Αυτή η υστέρηση μπορεί να αποδοθεί σ’ ένα βαθμό στην αποχή της Ελλάδας από 

την έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων που έλαβε χώρα διεθνώς τη δεκαετία του '90 διότι 

τα κατά καιρούς εγχώρια προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων δεν ενθάρρυναν την προσέλκυση 

στρατηγικών επενδυτών. Αντίθετα, προτιμούνταν η πώληση μεριδίων των υπό 

ιδιωτικοποίηση εταιριών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. 

                                                 

6 Κύρωση: το ενδιάμεσο στάδιο της ψήφισης και έκδοσης νόμου (Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Δίκαιο  
7 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/95392/kampanaki-iobe-gia-tis-ependuseis 
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Το εντυπωσιακό είναι ότι γειτονικές οικονοµίες µε την Ελλάδα, οι οποίες σήµερα 

πλήττονται εξ ίσου από την κρίση όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, ην περίοδο 1980-2002 

κατέγραψαν αύξηση αποθεµάτων Ξένων Άµεσων Επενδύσεων 1100% και 4126% (!) 

αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με μελέτη, η αδυναμία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων παρατηρείται παρά 

το ελκυστικό θεσμικό περιβάλλον. Η Ελλάδα από πολύ νωρίς συνειδητοποίησε την ανάγκη 

διαμόρφωσης πολιτικής κινήτρων. Από την πρώτη κιόλας μεταπολεμική δεκαετία, 

διαμορφώθηκε (νόμος 2687/53), το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την αύξηση της 

ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Επίσης, τη δεκαετία του '90, με την 

υιοθέτηση του νόμου 2601/98, η χώρα προσέγγισε τα επίπεδα των επενδυτικών κινήτρων -

επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις τόκων, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικές 

απαλλαγές- της Ισπανίας. Όμως παρά ταύτα, η εξέλιξη των εισροών ΞΑΕ ήταν κάθε άλλο 

παρά ικανοποιητική με αποκορύφωμα το 2002, οπότε οι εισροές ΞΑΕ βρέθηκαν στη 

χαμηλότερη ιστορικά θέση τους. 

Οι καμπές στην ελληνική ιστορία, όπως η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η εισδοχή της στην ΟΝΕ, δεν επηρέασαν όσο θετικά θα 

αναμενόταν τις εισροές ξένων επενδύσεων. Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981 

οδήγησε σε παροδική άνοδο των ξένων επενδύσεων (κατά 37,9% το 1980). Στη συνέχεια 

όμως, κατά το ΙΟΒΕ, ο συνδυασμός των επιλογών πολιτικής και του οικονομικού 

περιβάλλοντος απομάκρυναν τη χώρα από τις διεθνείς εξελίξεις, με άμεσο αποτέλεσμα την 

επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης των εισροών ΞΑΕ. 

Τα κίνητρα για επενδύσεις θα μπορούσαν να διαχωριστούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

(α) Χρηματοδότηση / Επιδότηση 

 1978: Νόμος για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μέσω δημόσιου δανεισμού. 

 Από το 1981 έως σήμερα: επιχορηγήσεις μέσω επιδοτήσεων επενδυτικών σχεδίων. 

 Μέτρα στήριξης χρηματοδότησης των επενδύσεων: Αναπτυξιακοί Νόμοι των 1998, 

2004 & 2011. 
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(β) Αποκρατικοποιήσεις 

 Ν. 1914/90: δυνατότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου να διαθέτει σε ιδιώτες επενδυτές τη 

συµµετοχή του σε εταιρείες. 

 Ν.2000/1991: πρώτο ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τις αποκρατικοποιήσεις. 

 Ν.3049/2002: επαναπροσδιόρισε την έννοια της αποκρατικοποίησης περιορίζοντας το 

περιεχόµενό της και προβλέποντας ειδικά δικαιώµατα του ∆ηµοσίου σε κρίσιµες για 

την οικονοµία επιχειρήσεις. 

 Ν.3986/2011: ιδρύθηκε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) 

(ΤΑΙΠΕ∆) για να λειτουργήσει ως «καταλύτης» στις διαδικασίες αποκρατικοποίησης. 

(γ) Νέα νομικά εργαλεία 

 Δικαίωμα Επιφάνειας (Ν. 3986/2011). 

 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική (Ν. 4072/2012). 

 Σύµπραξη ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (νομοθεσία ΣΔΙΤ / Ν. 3389/2005). 

(δ) Απλοποίηση Διαδικασιών 

 2010 - ΓΕΜΗ: Η Σύσταση και Καταχώριση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας 

Στάσης (θέσπιση Γενικού Εμπορικού Μητρώου). 

 2010 - Fast Track: Ταχεία αδειοδότηση και έναρξη υλοποίησης στρατηγικών 

επενδύσεων (Ν. 3894/2010). 

(ε) Φορολόγηση 

 οι συνεχείς μεταβολές της φορολογίας των επενδύσεων στην Ελλάδα δηµιουργούν 

τεράστια ανασφάλεια στον επενδυτή για την προοπτική της επένδυσής του. 
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3.2 Οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι και ο αντίκτυπός τους στην 

ελληνική οικονομία  

Το θεσμικό πλαίσιο8 των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων έχει ως εξής: 

Νόμος υπ’ αριθ. 2601/1998:  

 Ψήφιση Ν.2601/1998 - Ενισχύσεις Ιδ. Επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξει» (Ανατοκισμός φορολογία κλπ) (σύμφωνα με το 

υπ’ αριθ. ΦΕΚ 81/α/15.04.1998). 

Νόμος υπ’ αριθ. 3299/2004:  

 Ψήφιση Ν.3299/2004 - Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη 

και την Περιφερειακή Σύγκλιση (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 261/23.12.2004). 

Νόμος υπ’ αριθ. 3908/2011:  

 Ψήφιση Ν.3908/2011 - Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 

την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 

8/01.02.2011). 

Στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε μεγάλος 

αριθμός επενδυτικών σχεδίων αθροιστικά σημαντικού προϋπολογισμού, με το μεγαλύτερο 

αριθμό και προϋπολογισμό αυτών να αφορά σε επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στον 

ν.3299/2004. 

Στο πλαίσιο αυτό μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν σε προηγούμενους 

αναπτυξιακούς δεν έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί. 

Το συνολικό ύψος ενισχύσεων που θα πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο 

επενδυτικών σχεδίων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων εκτιμάται σε περίπου 4 δισ. 

ευρώ.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται με σαφήνεια ο αντίκτυπός των τριών προηγούμενων 

αναπτυξιακών νόμων που έχουν εφαρμοστεί στην ελληνική οικονομία: 

                                                 

8 Πηγή: https://www.ependyseis.gr/  
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Πίνακας 3-1: Οι τρεις αναπτυξιακοί νόμοι και η ελληνική οικονομία: 

Δείκτης   Νόμος 2601/98 Νόμος 3299/04 Νόμος 3908/11 

Αριθμός επενδύσεων (1) 2.725 10.459 1.276 

Ύψος επενδύσεων (2) 3.590.158.365 22.464.740.784 6.021.766.328 

Ενισχύσεις (3) 1.065.339.631 (α) 9.155.598.959 (β) 1.991.038.154 (γ) 

Νέες θέσεις (4) 29.242 39.669 6.167 

Ενισχύσεις ως ποσοστό των επενδύσεων 
(3/2) 

29,67% 40,76% 33,06% 

Μέσο μέγεθος επένδυσης (2/1) 1.317.489 2.147.886 4.719.253 

Μέσο μέγεθος ενίσχυσης (3/1) 390.950 875.380 1.560.375 

Μέση επενδυτική δαπάνη ανά θέση 
εργασίας (2/4) 

122.774 566.305 976.450 

Μέση ενίσχυση ανά θέση εργασίας (3/4) 36.432 230.800 322.854 

Μέσος αριθμός νέων θέσεων εργασίας ανά 
επένδυση (4/1) 

10,7 3,8 4,8 

Πηγή: Αιτιoλογική έκθεση του σχεδίου νόμου “Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων 
ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - σύσταση 
αναπτυξιακού συμβουλίου και άλλες διατάξεις” 

[1α  Leasing+ Επιδότηση τόκων + Επιδότηση Κόστους απασχόλησης. (η τελευταία ήταν μηδενική για 
όλες τις επιχειρήσεις) 

*β  Επιχορήγηση+ επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το ύψος των φορολογικών απαλλαγών είναι 
άγνωστο 

*γ  Επιχορήγηση+ επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης+ φορολογικής απαλλαγής 

Πίνακας 3-2: Ανολοκλήρωτα έργα - συμβασιοποιημένες οφειλές 

Νόμος  Κατάσταση Αριθμός  
Υπόλοιπο ενίσχυσης 

(€) 

Ν. 3299/04  
Μη συγχρηματοδοτούμενα 

Ενεργά  1.433 681.254.695 

Εν δυνάμει ενεργά 1.225 695.418.319 

Μη ενεργά 2.201 2.380.157.283 

Ν. 3299/04  
Συγχρηματοδοτούμενα  

Ενεργά  138 25.193.014 

Εν δυνάμει ενεργά 106 20.023.266 

Μη ενεργά 1 197.679 

Ν. 3908/11 
Σε υλοποίηση 29 9.586.463 

Σε πρώιμο στάδιο 1.238 1.677.159.359 

Σύνολο  6.371 5.488.990.078 

Η διαχείριση και χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών αποτελεί προτεραιότητα, 

ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι προφανής η δυσκολία 

χρηματοδότησης. Με στόχο την κάλυψη ή μείωση της ανάγκης χρηματοδότησης εξετάζονται 

οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
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•  Δυνατότητα περιορισμού των απαιτήσεων χρηματοδότησης μέσω επανεξέτασης των 

επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί 

•  Δυνατότητα αντικατάστασης της άμεσης επιχορήγησης με φορολογικά κίνητρα 

•  Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

 

3.3 Βασικά σημεία νέου Επενδυτικού Νόμου 4399/2016 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4399/2016 αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τη 

σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας9. 

Ο νέος νόμος είναι προσανατολισμένος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την 

αποκέντρωση, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την 

αγροδιατροφή, παρέχοντας ενισχύσεις συνδεδεμένες με την απόδοση. 

Καινοτομίες του νέου νόμου10 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 55% ανάλογα με το μέγεθος της 

επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Οι καινοτομίες του νέου νόμου είναι οι 

ακόλουθες: 

 Σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, σύμφωνα με τις οποίες οι φοροαπαλλαγές 

αποτελούν το βασικότερο εργαλείο ενίσχυσης, καθώς έτσι ενισχύεται πλέον και κατά 

προτεραιότητα η απόδοση και όχι -όπως ίσχυε μέχρι σήμερα – οι δαπάνες ανεξαρτήτως 

τελικού αποτελέσματος. 

 Ορισμός πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης, που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο, 

αλλά και μεμονωμένες επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων, ώστε επιτυγχάνεται η 

μέγιστη δυνατή διασπορά των ενισχύσεων και να ενισχύονται όσοι πράγματι τις 

χρειάζονται Εισαγωγή της έννοιας των «Ειδικών Κατηγοριών Ενίσχυσης» ως βασικής 

έκφρασης των προτεραιοτήτων του νόμου. Αυτές καθορίζονται βάσει δύο ομάδων 

                                                 

9 Πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/InvestmentLaw.aspx  
10  Πηγή: https://www.espa.gr/elibrary/an4399_gr.pdf  
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κριτηρίων: α) Επίδοσης/κλάδου με χαρακτηριστικά όπως εξωστρέφεια, καινοτομία 

πραγματοποίηση συγχωνεύσεων, αύξηση απασχόλησης, ένταξη στους 2 κλάδους 

προτεραιότητας (ΤΠΕ – Αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα), β) Γεωγραφίας: Λιγότερο 

Ευνοημένες Περιοχές (453 Δ. Ενότητες, 43,8% συνόλου, 19,5% μόνιμου πληθυσμού), 

οργανωμένους υποδοχείς, περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές και 

ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος. 

Στα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης 

προσφέρονται οι υψηλότερες ενισχύσεις. 

 Υποβοήθηση της αξιοποίησης διατηρητέων και εγκαταλελειμμένων κτιρίων. 

 Ενθάρρυνση επενδύσεων από το εξωτερικό 

 Το σκεπτικό βασίζεται στην αρχή να μη δοθούν πολλά χρήματα σε λίγες κατηγορίες 

επενδύσεων, αλλά να προσανατολιστούν οι πόροι προς τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, την πρωτογενή παραγωγή, την καινοτομία, τις περιφερειακές 

ανισότητες, με εγγυημένους πόρους που έχουν εγκριθεί προκαταβολικά. Βασικό 

ζητούμενο, όπως αναφέρει το υπουργείο, είναι η διαμόρφωση μιας νέας 

ταυτότητας (branding) της χώρας προς τα έξω, αλλά και προς το εσωτερικό. 

Μειώνεται στις 50.000 ευρώ από 100.000 ευρώ το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος 

του επενδυτικού σχεδίου για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις προκειμένου 

να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. 

Προβλέπει παράλληλα ότι όσες επιχειρήσεις υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια ύψους 

έως 300.000 ευρώ και διαθέτουν βιβλία Β΄ κατηγορίας δεν θα πρέπει να αλλάξουν κατηγορία 

και να μεταφερθούν στη Γ΄ κατηγορία. 

- Σταθερός φορολογικός συντελεστής και ταχεία αδειοδότηση μόνο για μεγάλες 

επενδύσεις. Το καθεστώς αυτό έχει ως στόχο την προσέλκυση μεγάλων/ ξένων αμέσων 

επενδύσεων. Ο σταθερός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος και η ταχεία αδειοδότηση 

παρέχονται εναλλακτικά ως ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου και ήταν, όπως φάνηκε στη 

διαβούλευση, τα δυο κύρια αιτήματα των μεγάλων επενδυτών. Ο σταθερός φορολογικός 

συντελεστής ισχύει μέχρι την εξάντληση του δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης. 

- Με βάση τον κανονισμό της ΕΕ (ΓΑΚ 651/2014) δεν επιτρέπεται να έχει γίνει 

έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της αίτησης. Ως έναρξη των εργασιών θεωρείται το 

πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών, που 
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αφορούν στην 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. 

- Έχουν εξαιρεθεί από τις ενισχύσεις τομείς ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά και τα 

αιολικά πάρκα, για τους εξής λόγους: 

- Ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι 50.000 ευρώ για ΚοινΣΕπ, 100.000 ευρώ για μικρές, 

200.000 ευρώ για μεσαίες και 500.000 για μεγάλες επιχειρήσεις. 

- Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι 5 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό 

είναι δυνατό να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από κεφάλαια τρίτων (τραπεζικό 

δανεισμό ή συμμετοχές). 

- Τα όρια για κάθε επιχείρηση είναι 10 εκατ. ευρώ και για όμιλο επιχειρήσεων τα 20 

εκατ. ευρώ. 

- Προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής να 

είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης. τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται 

στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού για κάθε Περιφέρεια. 

- Ειδικά μοριοδοτούνται επενδυτικά σχέδια στους τομείς δραστηριότητας που 

διακρίνει και το ΕΣΠΑ (Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική 

Αλυσίδα, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Υλικά – Κατασκευές και Υγεία). 

- Αυξημένα κίνητρα προσφέρονται με βάση την περιοχή, για έργα: 

 σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές (νησιωτικές, ορεινές, με μεγάλη μείωση 

πληθυσμού, παραμεθόριες) 

 βιομηχανικές περιοχές/ ζώνες καινοτομίας 

 περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές 

 με βάση τις επιδόσεις, σε επιχειρήσεις: 

 εξωστρεφείς 

 καινοτόμες 

 δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης) 

 σε συνεταιρισμούς / ΚοινΣΕπ 
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 των κλάδων ΤΠΕ και αγροδιατροφής 

 που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία 

 με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα 

- Στον αναπτυξιακό νόμο δίνεται η δυνατότητα για ίδρυση ξενοδοχείων 3* και πάνω. 

- Κτιριακές εγκαταστάσεις.  

Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το είδος της επένδυσης. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ποσοστά των δαπανών για την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό 

κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, καθώς 

και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου διαμορφώνονται ως εξής: 

α)  60% για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, 

β)  70% για επενδύσεις σε logistics προς τρίτους, 

γ)  80% για επενδύσεις σε διατηρητέα κτίρια και 

δ)  45% για όλες τις υπόλοιπες επενδύσεις. 

Ο νέος Νόμος προβλέπει 8 διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης.  

1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

2. Γενική Επιχειρηματικότητα 

3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ 

4. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ 

5. Συνέργειες και δικτυώσεις 

6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών 

7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια αλυσίδες αξίας 

8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους 

Κάθε καθεστώς (εκτός του καθεστώτος “Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί”) 

βασίζεται στα άρθρα των περιφερειακών ενισχύσεων. Επομένως, για την υπαγωγή στον νόμο 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον νόμο και ανάλογα με το καθεστώς 

ενίσχυσης είναι επιλέξιμες και επιπλέον δαπάνες. 

Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις 

ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη 

διαδικασία εφαρμογής. Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση. 
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3.4 Ο νέος νόμος συγκριτικά με τους προηγούμενους  

Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά σημεία σε σχέση με το τι προβλέπει ο νέος νόμος τόσο 

για τις επενδύσεις που θα ενταχτούν σε αυτόν, όσο και για τις επενδύσεις που εντάχτηκαν 

στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους (κυρίως σε εκείνους του 2004 και του 2011) 

και έχουν μείνει ημιτελείς για διάφορους λόγους. 

O νέος νόμος προβλέπει προκαταβολή της μισής ενίσχυσης υπό τον όρο ότι έχει ολοκληρωθεί η 

μισή (50%) επένδυση, πράγμα που θα αποτρέψει πολλές επιχειρήσεις από το να επωφεληθούν 

από αυτόν. 

 Σύμφωνα με τον νέο νόμο (και ελλείψει ρευστότητας εκ μέρους του κράτους για 

να διατεθεί προς τις επιχορηγούμενες επενδύσεις), προβλέπονται φοροαπαλλαγές 

έως 20% ετησίως για μέχρι 15 χρόνια. Για τις επενδύσεις που ξεπερνούν σε ύψος τα 

20 εκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργήσουν περισσότερες από δύο θέσεις εργασίας 

ανά εκατομμύριο επιλέξιμης δαπάνης (δηλαδή τουλάχιστον 40 νέες θέσεις εργασίας 

συνολικά) ο νόμος υπόσχεται σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 χρόνια. 

 Αντίθετα με τον νόμο του 2011, ο νέος νόμος προβλέπει προκαταβολή της μισής 

ενίσχυσης υπό τον όρο ότι έχει ολοκληρωθεί η μισή (50%) επένδυση. Με δεδομένο το 

πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά, η συγκεκριμένη παράμετρος θα αποτρέψει 

πολλές επιχειρήσεις από το να επωφεληθούν από τον νόμο. 

 Σε σχέση με τις επενδύσεις παλιότερων επενδυτικών νόμων, προβλέπεται ότι όσες 

από αυτές έχουν ολοκληρώσει το 50% της επένδυσης μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 

2017, θα λάβουν μέρος της ενίσχυσης ώστε να ολοκληρωθεί το κάθε έργο. Αν δεν 

έχουν ολοκληρώσει τη μισή επένδυση ως την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας, το 

εν λόγω έργο απεντάσσεται. Η υπερδέσμευση πόρων των αναπτυξιακών νόμων, όπως 

συνέβη αντιστοίχως και στο ΕΣΠΑ, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Σύμφωνα με το 

υπουργείο Οικονομίας, σήμερα υπάρχουν εκκρεμείς συμβασιοποιημένες οφειλές για 

6.300 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 64,4 εκατομμύρια ευρώ. 

Ο συγκεκριμένος νόμος - όπως και κάθε αναπτυξιακός- μόνο ωφέλιμος μπορεί να είναι για 

την άνυδρη ελληνική οικονομία σήμερα. Υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις που εντάσσονται σε 

αναπτυξιακούς νόμους (συνολικά 32 δισ.) αντιστοιχούν περίπου στο 5,7% του συνόλου των 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.  
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Κεντρικοί στόχοι του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η: 

•  επενδυτική επανεκκίνηση 

• αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στην απασχόληση ειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού 

•  προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης 

•  γενικότερη επανεκβιομηχάνιση της χώρας 

•  εξασφάλισης καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. 

Στα παραπάνω επιδιώκεται να επιτευχθούν μέσω της: 

•  τεχνολογικής αναβάθμισης 

•  διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding) 

•  βελτίωση της θέσης της χώρας ως προς την ανταγωνιστικότητα της σε τομείς υψηλής 

προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης. 

Όσον αφορά τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, αυτός έχει τροποποιηθεί από 

νόμο σε νόμο αναφορικά με το πραγματικό επίπεδο των περιφερειών και νομών της χώρας, 

μέσω αύξησης των ανωτάτων ορίων ενισχύσεων.  

Πίνακας 3-3: Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 

Περιφέρεια  

Νόμος του 2004 
(3299/04) 

Νόμος του 2011 
(3908/11) 

Μεγάλες  Μεσαίες  
Μικρές και 

πολύ 
μικρές  

Μεγάλες  Μεσαίες  
Μικρές και 

πολύ 
μικρές  

Νότιο Αιγαίο 25 - 30% 35-40% 45-50% 15% 25% 35% 
Στερεά Ελλάδα 25 - 30% 35-40% 45-50% 15 - 20% 20 - 30% 35 - 40% 

Κεντρική Μακεδονία 
25 - 30%** 
15 - 20%*** 

35 - 40%** 
25 - 

30%*** 

45-50%** 
35-40%*** 

30% 35 - 40% 40 - 50% 

Δυτική Μακεδονία 25 - 30% 35-40% 45-50% 30% 35 - 40% 40 - 50% 
Αττική  15 - 20%*** 25-30%*** 35-40%*** 15% 20% 25% 
Θεσσαλία  25 - 30% 35-40% 45-50% 30% 35 - 40% 40 - 50% 
Ιόνια  25 - 30% 35-40% 45-50% 30% 40% 50% 
Κρήτη  25 - 30% 35-40% 45-50% 30% 35% 40% 
Πελοπόννησος  35 - 40% 45-50% 55-60% 30% 35 -40% 40 - 50% 
Βόρ. Αιγαίο 35 - 40% 45-50% 55-60% 30% 40% 50% 
Ανατ. Μακεδονία - 
Θράκης 

35 - 40% 45-50% 
55-60% 

40% 45% 50% 

Ήπειρος  35 - 40% 45-50% 55-60% 40% 45% 50% 
Δυτική Ελλάδα 35 - 40% 45 - 50% 55-60% 40% 45% 50% 

* Στο πλαίσιο του Ν.3299/2004, όπως ίσχυσε μέχρι το 2007, η επικράτεια χωρίζονταν σε 4 
ζώνες όπου ίσχυαν τα εξής ποσοστά ενίσχυσης:  
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- Περιοχή Α: 0%-40% (μέρος νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) 

- Περιοχή Β: 13%-40% (ΒΕΠΕ και τμήμα νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) 

- Περιοχή Γ: 25% -40% (αφορά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας) 

- Περιοχές Δ1, Δ2, Δ3: 35%-40% (παραμεθόριος, κάποια νησιά, Θράκη) για τις Μικρές και 
Μεσαίες Επιχειρήσεις παρέχεται οριζόντια μέχρι +15%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρέχεται 
+5%. 

Στον νόμο 3299/2004 μέχρι το 2007 το ακριβές ύψος του ποσοστού εξαρτάται από το είδος της 
επένδυσης. 

** Αφορά Κεντρική Μακεδονία εκτός Νομού Θεσσαλονίκης 

***Αφορά νομό Θεσσαλονίκης και Αττική εκτός των ΒΕΠΕ και νησιών του Νομού Αττικής. 

 

3.5 Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης  

Τι ισχύει μέχρι σήμερα 

Νόμος υπ’ αριθ. 3299/2004  

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή 

Σύγκλιση  

 Η υποβολή αιτήσεων στον αναπτυξιακό νόμο έληξε την 29η Ιανουαρίου 2010. 

 Τον Νοέμβριο του 2014 ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης 

επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 έως την 

31−12−2016. 

 Τον Ιανουάριο του 2017 ανακοινώθηκε ότι μέχρι 31/07/2017 υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής αιτήματος χορήγησης παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης επενδυτικών 

σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04 σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 76 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και β αυτού και της ΥΑ 4742/16-01-

2017. 

Νόμος υπ’ αριθ. 3908/2011 

Τον Απρίλιο του 2014 ολοκληρώθηκε ο τελευταίος κύκλος του τότε ισχύοντος 

αναπτυξιακού νόμου (ν.3908/2011). Είχαν ήδη ανακοινωθεί τον Ιούνιο του 2013 οι 

«Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020» [(2013/C 

209/01) 23.7.2013]. Σε συνέχεια αυτών ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση σε συνεργασία με την 

ΕΕ του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της περιόδου 2014-2020 [C(2014) 2642 final 
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– 7.5.2014] στον οποίο προσδιορίζονται τα ανώτερα επιτρεπόμενα ποσοστά περιφερειακών 

ενισχύσεων για τη χώρα. 

Η αλλαγή των ορίων ενισχύσεων επέβαλε την αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου 

προκειμένου να ενσωματωθούν τα ποσοστά του νέου χάρτη. Η ενσωμάτωση των νέων ορίων 

ενισχύσεων ήταν εφικτή μόνο με τροποποιήσεις του ισχύοντος τότε αναπτυξιακού νόμου ή με 

την ψήφιση νέου νόμου στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα ουσιωδών αλλαγών.  

Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2017 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας η 

παράταση για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 

του ν.3908/2011. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: 

“Η προβλεπόμενη στην παρ. 2α του άρθρου 76 του ν.4399/2016 προθεσμία 

ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3908/2011, με 

επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία προτείνεται να παραταθεί μέχρι τις 31.12.2018 για το 

σύνολο των υπαχθέντων σχεδίων, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 

υπαγωγής τους.”. 

Νόμος υπ’ αριθ. 4399/2016 

Σήμερα, είναι σε ισχύ ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/2016, ο οποίος δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 και αναλύεται σε επόμενη ενότητα εκτενώς. 

Ο πρώτος κύκλος έκλεισε τον Ιούλιο του 2017 με την υποβολή των ηλεκτρονικών 

φακέλων τεκμηρίωσης στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και 

«Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» να παρατίθενται από τον Μάιο μέχρι τα μέσα Ιουλίου. 

Τέλη Δεκέμβρη ανακοινώθηκε η Κ.Υ.Α. αριθ. 129229/201711 «Καθορισμός των 

ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα 

ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και 

προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 

επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» σύμφωνα με την οποία προβλέπονται επιδοτήσεις μέχρι 

500.000 ευρώ και μέχρι του 55% των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις του τομέα 

πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

                                                 

11 Υπ’ αριθ. ΦΕΚ 4122/27.11.2017 (εδάφιο 2 / Απόφαση 129229) 
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Όσον αφορά τον 2ο κύκλο υποβολών του επενδυτικού νόμου στα μέσα Δεκέμβρη του 

2017 ανακοινώθηκε ο νέος κύκλος υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με 

ενισχύσεις έως 55% για τους κλάδους του Τουρισμού, της Μεταποίησης και της Παροχής 

Υπηρεσιών, μέσω του καθεστώτος της «Γενικής επιχειρηματικότητας».  

Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ 4445/15-12-2017 η 2η 

προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού 

Νόμου 4399/2016 σύμφωνα με την οποία ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής με 

καταληκτική ημερομηνία στις 15 Φεβρουαρίου 2018. Με το νέο έτος αναμένεται να 

ανοίξει η διαδικασία και για τα υπόλοιπα καθεστώτα, τις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», τις 

«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και τις «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Ο 

προϋπολογισμός για το 2017 θα ανέλθει στα € 390.000.000 για το καθεστώς της «Γενικής 

επιχειρηματικότητας» και τα € 750.000.000 συνολικά. 

Επιπλέον, στις 17/01/2018 ανακοινώθηκαν τα πρώτα 70 μεγάλα επενδυτικά σχέδια 

που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του νέου 

αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και τα οποία ενέκρινε η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών 

Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξη, η συνολική ενίσχυση των οποίων 

φτάνει τα 161,5 εκατ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των συγκεκριμένων επενδυτικών 

σχεδίων ανέρχεται σε 519 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της συνολικής ενίσχυσης που θα λάβουν 

ανέρχεται στα 161,5 εκατ. ευρώ. Από τα 161,5 εκατ. ευρώ, τα 112 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν 

με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και τα υπόλοιπα 49,5 εκατ. ευρώ αποτελούν άμεση 

επιχορήγηση. 
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4. Ο νέος επενδυτικός νόμος 4399/2016 (ισχύων)  

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση του νέου Αναπτυξιακού 

Νόμου με αναφορά στα πιο σημαντικά σημεία του και όλα όσα ορίζονται με τις προκηρύξεις 

του. Πιο συγκεκριμένα το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου αποτελείται από τις ακόλουθες 

ενότητες:  

Στο Υποκεφάλαιο 4.1 γίνεται μια σύντομη περιγραφή της δομής του νόμου, όπως 

αυτός αναλύεται στο ΦΕΚ της προκήρυξης αλλά και στις προκηρύξεις των καθεστώτων, με 

αναφορά στην ενωσιακή νομοθεσία και τις πηγές χρηματοδότησης.  

Στο Υποκεφάλαιο 4.2 παρατίθενται ο βασικός σκοπός και στόχοι του νόμου καθώς 

και πώς επιδιώκονται μέσω των αντίστοιχων καθεστώτων. 

Στο Υποκεφάλαιο 4.3 περιγράφονται όλα τα είδη των παρεχόμενων ενισχύσεων, 

ερμηνεύοντας τις απαραίτητες ορολογίες της κάθε ενίσχυσης. 

Στο Υποκεφάλαιο 4.4, αποτυπώνονται οι περιοχές ενίσχυσης ανά γεωγραφική περιοχή 

με τα αντίστοιχα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται ανά κατηγορία επιχειρήσεων.  

Στο Υποκεφάλαιο 4.5, γίνεται μια σύντομη περιγραφή των οκτώ καθεστώτων 

ενίσχυσης του νέου νόμου με τα όσα προβλέπονται ανά καθεστώς αναφορικά με τις 

επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνονται, τα κίνητρα, το είδος και ύψος της ενίσχυσης, αλλά και 

τη διαδικασία της αξιολόγησης και ελέγχου που ακολουθείται. 

Στο Υποκεφάλαιο 4.6, κατηγοριοποιούνται οι δικαιούχοι που μπορούν να 

συμμετέχουν στον επενδυτικό νόμο, ανάλογα με τη νομική τους μορφή και αναφέρονται όσοι 

εξαιρούνται από τα πλαίσια υπαγωγής του νέου νόμου. 
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Στο Υποκεφάλαιο 4.7, αποτυπώνονται τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να 

υπαχθούν στα πλαίσια του νέου νόμου, με αναφορά σε όλους τους τομείς δραστηριότητας 

που ενισχύονται, αλλά και σε όσους εξαιρούνται από τη διαδικασία. 

Στο Υποκεφάλαιο 4.8, γίνεται σαφής αναφορά των δαπανών που είναι επιλέξιμες για 

το πρόγραμμα, ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών, αλλά και όσων δεν αποτελούν 

ενισχυόμενες δαπάνες και θεωρούνται μη επιλέξιμες. 

Τέλος, στο Υποκεφάλαιο 4.9 περιγράφεται η διαδικασία καταβολής ενισχύσεων και 

αποτυπώνονται όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν γι’ αυτό. 

 

4.1 Δομή του νέου Νόμου  

Στις 16 Ιουνίου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, 

όπως προτάθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ο νέος 

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, υπό τον τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία 

καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας». 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος υπ’ αριθ. 4399/2016 αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό 

εργαλείο για την ίδρυση, επέκταση, διαφοροποίηση της παραγωγής και τη θεμελιώδη αλλαγή 

του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων. Ακόμη, ενισχύει την απόκτηση 

του συνόλου στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει παύσει τη 

λειτουργία της. Ο νόμος επίσης προβλέπει παρατάσεις προθεσμιών ολοκλήρωσης των 

επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στους προηγούμενους νόμους υπ’ αριθ. 3299/2004 

(Α' 261) και 3908/2011. 

Στην πραγματοποίηση πολλών νέων επενδύσεων στοχεύει ο νέος αναπτυξιακός νόμος 

4399/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη 

σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». 
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Ενωσιακή νομοθεσία του νέου Α.Ν. 

 Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ): ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

 Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2 014 2020: Κρατική Ενίσχυση αριθ. S.A. 

(21014/N) – Ελλάδα (C233 1872014) 

Πηγές χρηματοδότησης του νέου Α.Ν. 

Οι πηγές άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης του νέου νόμου είναι: 

 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

 ΕΣΠΑ 

 δάνεια του ελληνικού Δημοσίου από τράπεζες του εξωτερικού 

 μόχλευση μέσω των Ταμείων Συμμετοχών 

Ο νόμος είναι "κωδικοποιημένος", ώστε να μην χρειάζεται να ανατρέχει ο κάθε 

ενδιαφερόμενος σε άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Η δομή του νόμου διακρίνεται σε δύο μέρη, 

στο Γενικό και στο Ειδικό: 

Στο Γενικό μέρος με οκτώ κεφάλαια, περιέχονται οι Βασικές ρυθμίσεις, καθώς και οι 

Βασικοί περιορισμοί του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού που αφορούν σε όλα τα 

καθεστώτα. 

Στο Ειδικό μέρος περιγράφονται τα καθεστώτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις 

του Γενικού μέρους και άρα από τις προϋποθέσεις που τίθενται για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Το ειδικό μέρος διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. 

Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί ο α’ κύκλος υποβολών στον Αναπτυξιακό 

Νόμο 4399/2016 και τρέχει ο β’ κύκλος υποβολών για το καθεστώς ενισχύσεων «Γενική 

Επιχειρηματικότητα» για το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ.’ αριθ. ΦΕΚ 4445/15-12-2017 η 2η 

προκήρυξη του καθεστώτος,, σύμφωνα με την οποία ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων 

υπαγωγής στις 15 Δεκεμβρίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία υποβολών την 15η 

Φεβρουαρίου του 2018. 
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Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει ενισχύσεις (επιδότηση, φοροαπαλλαγές ή/και 

leasing) με ποσοστά που φτάνουν το 55% του προϋπολογισμού, ανάλογα με το μέγεθος της 

επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Μέσα στο έτος 2018 αναμένεται να ανοίξει η 

διαδικασία και για τα υπόλοιπα καθεστώτα, τις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», τις «Ενισχύσεις 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και τις «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Ο προϋπολογισμός 

για το 2017 θα ανέλθει στα 390.000.000€ για το καθεστώς της «Γενικής 

επιχειρηματικότητας» και τα 750.000.000€ συνολικά. 

Μία περίληψη των κυριότερων χαρακτηριστικών του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

παρουσιάζονται στα κατωτέρω κεφάλαια. 

 

4.2 Σκοπός παρεχόμενων ενισχύσεων 

Σκοπός του Νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους 

περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η 

αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους 

των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς 

εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής 

προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας 

για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην 

προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση 

ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο 

Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. 

Η επίτευξη των στόχων αυτών επιδιώκεται με τις ενισχύσεις του παρόντος, μέσω των 

καθεστώτων που προβλέπονται στο Ειδικό Μέρος του και συγκεκριμένα με: 

α.  την εξωστρέφεια και την καινοτομικότητα, 

β.  τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

γ.  την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με έμφαση στην 

απασχόληση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να αναστραφεί 

το ρεύμα φυγής νέων επιστημόνων, 

δ.  την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, 
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ε.  την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

στ.  τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων, 

ζ.  την έξυπνη εξειδίκευση, 

η.  την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και εν γένει 

τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, 

θ.  την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων, 

ι.  τις τομές και παρεμβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ενίσχυση της υγιούς 

και στοχευμένης επιχειρηματικότητας με ειδική έμφαση στη μικρομεσαία 

επιχειρηματικότητα, 

ια.  την επανεκβιομηχάνιση της χώρας, 

ιβ.  την υποστήριξη περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική και τη μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων. 

ιγ.  τη μείωση (βελτίωση) του οικολογικού αποτυπώματος. 

 

4.3 Είδη παρεχόμενων Ενισχύσεων 

Τα κίνητρα κρατικών ενισχύσεων του νέου Νόμου περιλαμβάνουν:  

(α)  Φορολογική απαλλαγή  

(β)  Επιχορήγηση  

(γ)  Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης  

δ)  Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης  

(ε)  Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος  

(στ)  Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου 

Αναλυτικότερα τα είδη των ενισχύσεων στα πλαίσια του νέου νόμου είναι τα εξής: 

(α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ  

Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου 

εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση 

τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 

αφαιρεμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα 
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κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής 

απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του 

επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.  

(β) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  

Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των 

ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που ορίζεται ως ποσοστό αυτών.  

(γ) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

Κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για την 

απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού από το Δημόσιο. 

Προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις 

καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα επτά (7) έτη. 

δ) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους (άρθρο 

2, παρ. 31 Γ.Α.Κ.) των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το 

επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση. 

(ε) ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα), 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67. 

(στ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών, σύμφωνα με 

το άρθρο 21 Γ.Α.Κ., με τα εξής είδη: 

i. Ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή 

επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε 

επιλέξιμες επιχειρήσεις. 

ii. Δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου 

άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. 
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Περιορισμός για το κίνητρο της επιχορήγησης: Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που 

έχουν τουλάχιστον επτά έτη λειτουργία, για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή 

επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον για μία διαχειριστική 

χρήση, εντός της τελευταίας επταετίας, κερδοφορία! 

 

4.4 Γεωγραφικές Περιοχές Ενισχύσεων 

Τα ποσοστά ενίσχυσης, προσδιορίζονται σύμφωνα με το μέγεθος του φορέα 

επένδυσης, τον τόπο εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου αλλά και το καθεστώς 

ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αιτείται ενίσχυσης ο φορέας επένδυσης. 

Σύμφωνα με τον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων τα ποσοστά αυτά ισχύουν 

με την έγκριση της Ε.Ε. έως 31/12/2020, βάσει του εκάστοτε Νομού στον οποίο θα 

υλοποιηθεί η επένδυση και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί στη συνέχεια. 

Πίνακας 4-1: Ποσοστά ενίσχυσης έως 21/12/2020 σύμφωνα με τον ΧΠΕ 

Τόπος εγκατάστασης επένδυσης Μέγεθος Επιχείρησης 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Ροδόπη, Δράμα, 
Καβάλα, Θάσος, Έβρος, Ξάνθη 

35% 45% 55% 

Κεντρική Μακεδονία: Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Σέρρες, Πέλλα, 
Κιλκίς, Χαλκιδική, Πιερία 

35% 45% 55% 

Θεσσαλία: Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μαγνησία, Σποράδες 35% 45% 55% 

Ήπειρος: Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία 35% 45% 55% 

Δυτική Ελλάδα: Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία 35% 45% 55% 

Πελοπόννησος: Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία, 
Μεσσηνία 

35% 45% 55% 

Βόρειο Αιγαίο: Λέσβος, Λήμνος, Ικαρία, Σάμος, Χίος 35% 45% 55% 

Δυτική Μακεδονία: Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα 25% 35% 45% 

Ιόνια Νησιά: Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Λευκάδα, 
Κεφαλονιά,  

25% 35% 45% 

Κρήτη: Ηράκλειο, Λασίθι, Χανιά, Ρέθυμνο 25% 35% 45% 

Στερεά Ελλάδα: Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, 
Φωκίδα 

25% 35% 45% 

Αττική: Κεντρικός, Βόρειος, Δυτικός, Νότιος Τομέας Αθηνών, 
Ανατολική Αττική 

10% 20% 30% 

Αττική: Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι 20% 30% 40% 

Νότιο Αιγαίο: Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος, Άνδρος, 
Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Σύρος, Πάρος, Νάξος, Τήνος 

20% 30% 40% 
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Σημαντική σημείωση: *Επιπλέον Περιορισμοί: 

1. Στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Στερεάς 

Ελλάδας, της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου οι Μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να 

ενισχυθούν μόνο για αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα. 

2. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει έως 

τα €5 εκατ. με εξαίρεση τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους για τις οποίες μπορεί να φτάσει 

τα €10 εκατ. 

3. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα €10 

εκατ. για μεμονωμένη επιχείρηση και τα €20 εκατ. για το σύνολο των συνδεδεμένων και 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις Νέων Ανεξάρτητων ή Καινοτομικού Χαρακτήρα 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εφόσον παράλληλα εμπίπτουν στις Ειδικές Κατηγορίες 

Ενισχύσεων, το κίνητρο της επιδότησης υπολογίζεται στο 70% του μέγιστου του παραπάνω 

πίνακα. 

Ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις επιχειρήσεων, δίδεται έμφαση στις 

επιχορηγήσεις:  

•  Εξωστρεφών MME  

•  Καινοτόμων MME  

•  Ανεξάρτητων MME που προχωρούν σε συγχώνευση  

•  MME οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης  

•  Συνεταιρισμών, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικών Συνεταιρισμών  

•  Επιχειρήσεων με επενδυτικά σχέδια στους κλάδους ΤΠΕ και Αγροδιατροφής  

•  Επιχειρήσεων με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου 

τους  

•  Επιχειρήσεων, με επενδυτικό σχέδιο που υλοποιείται σε Β.Ε.ΠΕ., Ε.Π., Θ.Υ.Κ.Τ. 

και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών  

•  Επιχειρήσεων με επενδυτικό σχέδιο σε ορεινές, παραμεθόριες και λοιπές ειδικές 

περιοχές  

•  Επιχειρήσεων με επενδυτικό σχέδιο σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες 

προσφυγικές ροές 
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Ειδικότερα, στο άρθρο 12 του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, καθορίζονται οι ειδικές 

κατηγορίες ενισχύσεων: 

1. Εξωστρεφείς: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφεια τους, 

δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε σε 

ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής 

της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά 

μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του 

επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% 

του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής, 

2. Καινοτόμες: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 

έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) 

τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις 

διατάξεις του παρόντος, 

3. Ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 

προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας 

εταιρίας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς, 

4. Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης τους: μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόληση τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση 

υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος νόμου, 

5. Συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 

4019/2011 (Α’ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), 

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α’ 78),  

6. Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους 

Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο 

δραστηριότητας τους, 

7. Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης προκήρυξης, σε 

σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους, 
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8. Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές 

και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) 

εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης 

(Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων 

Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση 

υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης, 

9. Επιχειρήσεις των ποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές, οι οποίες 

αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα. Μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως ειδική, εφόσον 

πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των 

Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της 

Αθήνας, 

- Παραμεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχές σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από 

τα σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της 

Σαμοθράκης του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων, 

- Περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση, όπως αυτή προκύπτει κατά τα έτη 

των δύο πιο πρόσφατων απογραφών (2001 και 2011), και αφορά μείωση μόνιμου 

πληθυσμού άνω του 30%, 

10. Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα 

αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, 

Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εσωτερικών μπορούν να 

επανακαθορίζονται οι ως άνω περιοχές ανάλογα με τις μεταναστευτικές ροές.  

Επιπλέον: 

Οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (εγκεκριμένα 

ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) καθορίζονται από τον C(2014) 2642/7.5.2014 

Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.). Ο εκάστοτε ισχύων Χ.Π.Ε. αναρτάται στον 

οικείο διαδικτυακό τόπο του αναπτυξιακού νόμου.  
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Οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο 

Χ.Π.Ε., προσαυξάνονται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές και 

πολύ μικρές επιχειρήσεις με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 67. 

Οι αναφερόμενες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων του Χ.Π.Ε. 

δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκ. €. Ο ανωτέρω 

περιορισμός εφαρμόζεται, επίσης, και στις εκτός περιφερειακών ενισχύσεων επιλέξιμες 

δαπάνες του άρθρου 9. 

Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκ. € (μεγάλα επενδυτικά 

σχέδια) το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής: 

- Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκ. € παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης 

έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουμένης της αυξημένης 

έντασης ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο), 

- Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 50 εκ. € και μέχρι τα 100 εκ. € παρέχεται το 

50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου,  

- Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκ. € δεν επιτρέπεται κανένα ποσοστό 

ενίσχυσης. 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το 

ποσό των 5 εκ. €, με την επιφύλαξη του άρθρου 67. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα 

ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 10 εκ. € για μεμονωμένη επιχείρηση και 

τα 20 εκ. € για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την 

επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ. 

 

4.5 Καθεστώτα Ενίσχυσης 

Στον παρόντα νόμο μπορούν να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις που 

χορηγούνται βάσει καθεστώτων υπαγόμενων σε άλλους κανόνες του δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μετά από προηγούμενη διαδικασία κοινοποίησης και έγκρισης από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή και του 

κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζονται ειδικότερα θέματα και τυχόν 
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διαφοροποιήσεις, που προκύπτουν από την εφαρμογή των οικείων κανόνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Σύσταση και προκήρυξη καθεστώτων 

Τα Καθεστώτα ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι οκτώ (8) και 

προκηρύσσονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης 

προκήρυξης καθεστώτων ενίσχυσης, ιδιαίτερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του νόμου. 

Υπάρχει το βασικό καθεστώς για τη γενική επιχειρηματικότητα και ειδικά καθεστώτα 

για ταχεία ένταξη με περιορισμένα κριτήρια, για νεοϊδρυθείσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

για επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα, για ανάπτυξη cluster, για δημιουργία Ταμείων 

Συμμετοχών με το Δημόσιο, για χωρικά και κλαδικά σχέδια και για επενδύσεις μείζονος 

σημασίας. Συγκεκριμένα: 

1. Γενική Επιχειρηματικότητα 

Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο ενίσχυσης 

επενδυτικών δαπανών υφιστάμενων επιχειρήσεων. Ενισχύονται δαπάνες: για ενσώματα και 

άυλα στοιχεία ενεργητικού ή μισθολογικό κόστος, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική 

επένδυση για μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και 

αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 

2. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 

Κατάλληλο για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, 

χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια 

διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). 

Ενισχύονται δαπάνες για καινούριο ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένο μηχανολογικό 

εξοπλισμός (είτε με αγορά είτε με leasing), καθώς και για αγορά καινούργιων μεταφορικών 

μέσων. 

3. Νέες ΜΜΕ 

Απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ανεξάρτητες ΜΜΕ που επιθυμούν να 

πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση. Πέραν των δαπανών της γενικής κατηγορίας 

ενισχύονται δαπάνες εκκίνησης. 
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4. Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ 

Απευθύνεται σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα 

αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και 

διαδικαστικών καινοτομιών. Είναι το μόνο καθεστώς που προβλέπει επιδότηση 100% (και 

όχι 70%) του προβλεπόμενου ορίου. Πέραν των δαπανών της γενικής κατηγορίας, εδώ 

περιλαμβάνονται επίσης ειδικές επενδυτικές δαπάνες, όπως απόκτησης, επικύρωσης και 

προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, 

οργάνων, εξοπλισμού και κτιρίων, έρευνας κ.α. 

5. Συνέργειες και Δικτυώσεις (Clusters) 

Δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης κοινών δράσεων επιχειρήσεων και άλλων 

οικονομικών παραγόντων. Προβλέπονται ενισχύσεις δαπανών: κοινών εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας ή παροχής κοινών υπηρεσιών, κοινές δράσεων 

αποθήκευσης, δικτύων διανομής, προμηθειών, διακίνησης, ελέγχου ποιότητας, κοινού 

εμπορικού σήματος και συστήματος διαδικτυακού εμπορίου, κοινής πιστοποίησης και 

σήματος ποιότητας. 

6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία Συμμετοχών 

Στόχος είναι η σύσταση και συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε Ταμεία 

Συμμετοχών. Είναι το μόνο καθεστώς που παρέχει δάνεια και εγγυήσεις. Το Δημόσιο 

επενδύει σε αυτά με εισφορά εθνικών ή κοινοτικών πόρων. Στη συνέχεια ο διαχειριστής των 

Ταμείων επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού 

τομέα. 

7. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια 

Στόχος είναι η αύξηση και προστασία της απασχόλησης και η περιφερειακή σύγκλιση 

μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και της ενίσχυσης 

των τοπικών διασυνδέσεων. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 20 εκατ. 

ευρώ. Ενισχύονται επιχειρήσεις και συνεργατικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν σε κλαδικά 

ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή παραγωγικές αλυσίδες αξίας, που είναι δυνατό να 

αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Μπορούν να συμμετέχουν και 
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οργανισμοί έρευνας, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι 

συναφείς οικονομικοί παράγοντες. 

8. Επενδύσεις μείζονος σημασίας 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός επενδυτικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την 

υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν 

επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον 2 νέες θέσεις 

εργασίας ανά εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. 

Είδη ενίσχυσης 

Παγιοποίηση φορολογικού συντελεστή στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία 

αίτησης υπαγωγής και για 12 έτη. Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται περιληπτικά τα βασικά 

χαρακτηριστικά και το ύψος ενίσχυσης ανά καθεστώς: 
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Πίνακας 4-2: Βασικά χαρακτηριστικά καθεστώτων: 

Καθεστώς ενίσχυσης Κίνητρο ενίσχυσης Ύψος ενίσχυσης 
Διαδικασία 

αξιολόγησης και 
ελέγχου 

Σχόλια 

Ενισχύσεις μηχανολογικού 
εξοπλισμού 

Φοροαπαλλαγή Σύμφωνα με ΧΠΕ Άμεση αξιολόγηση Θα διενεργείται διοικητικός έλεγχος και 
σε δείγμα 20% των προτάσεων 
επιτόπιος έλεγχος 

Γενική επιχειρηματικότητα Φοροαπαλλαγή, επιδότηση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
επιδότηση κόστους 
δημιουργούμενης 
απασχόλησης, επιχορήγηση 

Σύμφωνα με ΧΠΕ εκτός 
από τα επενδυτικά σχέδια 
που θα ενισχυθούν με 
επιχορήγηση 

Συγκριτική αξιολόγηση Επιχορήγηση μπορούν να λάβουν μόνο 
τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 12, με 
το ποσοστό ενίσχυσης να ανέρχεται στο 
70% του ανώτατου του ΧΠΕ. Τα 
υπόλοιπα κίνητρα παρέχονται στο 
100% του ΧΠΕ.   

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ Φοροαπαλλαγή, επιδότηση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
επιδότηση κόστους 
δημιουργούμενης 
απασχόλησης, επιχορήγηση 

Σύμφωνα με ΧΠΕ εκτός 
από τα επενδυτικά σχέδια 
που θα ενισχυθούν με 
επιχορήγηση 

Συγκριτική αξιολόγηση Δικαιούχοι: μόνο οι νέες ή υπό ίδρυση 
ανεξάρτητες ΜΜΕ. Για την 
επιχορήγηση το ποσοστό ενίσχυσης θα 
ανέρχεται στο 70% του ανώτατου του 
ΧΠΕ εκτός από τα έργα που 
εντάσσονται στο άρθρο 12 που θα 
λάβουν 100% του ποσοστού του ΧΠΕ. 

Επενδύσεις καινοτομικού 
χαρακτήρα για ΜΜΕ 

Φοροαπαλλαγή, επιδότηση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
επιδότηση κόστους 
δημιουργούμενης 
απασχόλησης, επιχορήγηση 

Σύμφωνα με ΧΠΕ εκτός 
από τα επενδυτικά σχέδια 
που θα ενισχυθούν με 
επιχορήγηση 

Συγκριτική αξιολόγηση Δικαιούχοι: μόνο ΜΜΕ για επενδυτικά 
σχέδια που αφορούν ανάπτυξη 
τεχνολογίας, καινοτομικά προϊόντα και 
υπό προϋποθέσεις. Για την επιχορήγηση 
το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 
70% του ανώτατου του ΧΠΕ εκτός από 
τα έργα που εντάσσονται στο άρθρο 12 
που θα λάβουν 100% του ποσοστού του 
ΧΠΕ.  
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Καθεστώς ενίσχυσης Κίνητρο ενίσχυσης Ύψος ενίσχυσης 
Διαδικασία 

αξιολόγησης και 
ελέγχου 

Σχόλια 

Συνέργειες και δικτυώσεις Φοροαπαλλαγή, επιδότηση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
επιδότηση κόστους 
δημιουργούμενης 
απασχόλησης, επιχορήγηση 

Σύμφωνα με ΧΠΕ εκτός 
από τα επενδυτικά σχέδια 
και τα επιπλέον ποσοστά 
του άρθρου 11 

Συγκριτική αξιολόγηση Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά 
στους φορείς που διαχειρίζονται τα 
clusters (τουλάχιστον 4-6 επιχειρήσεων 
ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή). 

Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί – ταμεία 
συμμετοχών 

Δάνεια ή χορηγίες Αναμένεται εξειδίκευση 

Ολοκληρωμένα χωρικά και 
κλαδικά σχέδια 

Φοροαπαλλαγή, επιδότηση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
επιδότηση κόστους 
δημιουργούμενης 
απασχόλησης, επιχορήγηση 

Αναμένεται εξειδίκευση Άμεση και συγκριτική 
αξιολόγηση κατά 
περίπτωση έργων 

Σε κάθε επενδυτικό σχήμα είναι 
υποχρεωτική η συμμετοχή 
τουλάχιστον 8 δικαιούχων του 
άρθρου 52. Οι μεγάλες επιχειρήσεις 
δεν ενισχύονται με το κίνητρο της 
επιχορήγησης. 

Επενδύσεις μείζονος 
μεγέθους 

Σταθεροποίηση ισχύοντος 
κατά την αίτηση υπαγωγής 
συντελεστή φορολογίας ή 
φοροαπαλλαγή, ταχεία 
αδειοδότηση 

Φοροαπαλλαγή έως 10% 
του ενισχυόμενου κόστους 

Άμεση αξιολόγηση Επιλέξιμος προϋπολογισμός άνω των 
20 εκ. € και δημιουργία τουλάχιστον 
2 θέσεων εργασίας ανά 1 εκ. € 
επιλέξιμου κόστους επένδυσης. 

*όπου ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 
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4.6 Δικαιούχοι 

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος προβλέπει κίνητρα των ανωτέρων κατηγοριών ενίσχυσης 

σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια: 

Νομική υπόσταση επενδυτικών φορέων  

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια 

κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία εκ των 

κατωτέρω μορφών: 

 Ατομική επιχείρηση 

 Εμπορική εταιρία 

 Συνεταιρισμός 

 Κοινωνικές Συνεταιριστικές (Κοιν.Σ.Επ), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ), Ομάδες 

Παραγωγών (Ο.Π), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ). 

 Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις 

διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου 

 Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 

 Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: 

- Δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού 

- Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά 

υπηρεσιών 

- Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα 

τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21 

Να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών 

σχεδίων υπερβαίνει τις € 500.000,00 και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, 

υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την 

έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

Επιπλέον: 

 Επενδυτικά σχέδια > € 300.000,00 , θα πρέπει να τηρούν Γ΄ Κατηγορίας Βιβλία 
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Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των καθεστώτων του 

παρόντος: 

1)  οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. 

(άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ΄ Γ.Α.Κ.), 

2)  επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας 

εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της 

αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή που, κατά τη χρονική στιγμή 

υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση 

της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών μετά 

την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση 

ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή (άρθρο 13 περίπτωση δ΄ Γ.Α.Κ.), 

3)  επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία 

και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, 

παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. 

4)  Το τομέα του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα, της ναυπηγίας. 

5)  Τον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας (υπό προϋποθέσεις, καθώς 

κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια α) μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών 

εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15MW, β) μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής 

απόδοσης από ΑΠΕ, γ) υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 

(ΜΔΝ) με εγγυημένη ισχύ μέχρι 5 MW, δ) παραγωγής θερμότητας και ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε) ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης, στ) παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε 

εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης καθώς και 

μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα 

φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε 

εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης). 

6)  Τον τομέα μεταφορών (με εξαίρεση τους 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών 

(μαρίνων)], 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και 52.29.19.03 

[Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)]. 
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4.7 Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια 

Δραστηριότητες 

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των 

παραγράφων του άρθρου 7 του νόμου (εξαιρέσεις). 

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν: 

 Τη δημιουργία νέας μονάδας 

 Την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας 

 Διαφοροποίηση παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν 

παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον 

κατά το διπλάσιο (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού που 

χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται 

της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. 

 Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη 

διάρκεια των τριών, προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που 

συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. 

 Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική 

εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται 

με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος οφείλουν να 

διασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος 

ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά. 

Ακολουθεί παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών επιλέξιμων δραστηριοτήτων. Η πλήρης 

ανάλυση περιγράφεται, όπως προαναφέρθηκε, στο άρθρο 7 του νόμου. 

Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού 

Ενισχύονται: 

 Ίδρυση – επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3* 
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 Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να 

αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη 

λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου 

εκσυγχρονισμού 

 Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει 

η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3* 

 Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3* 

 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα 

κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2* 

 Σύνθετα τουριστικά καταλύματα 

 Ειδικές μορφές τουρισμού (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, 

θεματικά πάρκα, ΚΕΠΑΤ κλπ) 

 Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού εφόσον υποβάλλεται από cluster 

 Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις 

Επενδύσεις στον Τομέα της Μεταποίησης 

Ενισχύονται σχεδόν όλες οι δραστηριότητες του τομέα της Μεταποίησης, εκτός από 

τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. 

Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 108612 και την 108621 καθορίζονται ειδικοί 

όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμοί για την υπαγωγή στα καθεστώτα 

ενισχύσεων του νόμου επενδυτικών σχεδίων Γεωργικής Παραγωγής και Μεταποίησης 

Γεωργικών Προϊόντων που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενίσχυσης του 

Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/16. Οι δυο αποφάσεις δημοσιεύτηκαν με το ΦΕΚ Β” 3410/24-

10-2016. 

Συνοπτικά στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων τα επενδυτικά σχέδια 

μπορεί να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας φυτικής ή ζωϊκής παραγωγής, με τον περιορισμό 

η ενίσχυση να μην υπερβαίνει τις 500.000€. 
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Επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός 

ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα 

ενισχύσεων του Ν.4399/2016, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του 

επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία 

αφορούν συγκεκριμένα σε: 

α.  Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής 

κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες 

διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων). 

β.  Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων). 

γ.  Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων). 

δ.  Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια). 

ε.  Ζωοτροφές. 

στ.  Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή 

βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.). 

ζ.  Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες 

επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.). 

η.  Οίνος. 

θ.  Οπωροκηπευτικά. 

ι.  Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος. 

ια.  Κτηνοτροφικά φυτά 

ιβ.  Όσπρια. 

ιγ.  Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων). 

ιδ.  Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό. 

ιε.  Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 

ιστ.  Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης. 

ιζ.  Επεξεργασία νέων –εναλλακτικών –καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, 

γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.). 

ιη.  επεξεργασία ακατέργαστου καπνού. 

ιθ.  Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου. 

κ.  επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης. 

κα.  επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού. 
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4.8 Ενισχυόμενες Δαπάνες  

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

(Α) Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού (υλικά περιουσιακά στοιχεία) 

 α. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και 

βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων 

δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής 

διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα 

Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. 

Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω 

συντελεστής ανέρχεται στο 80%. 

 β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, (κτήρια, 

μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας 

παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με 

μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α.α. Η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, 

β.β. Η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με 

τον πωλητή, 

γ.γ. Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, 

δ.δ. Τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορούν να είναι παλιότερα των 

επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτίσης τους. Σε περίπτωση κατά την 

οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω 

αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις 

επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου.  

 γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής 

διακίνησης. 
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 δ. Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων 

και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη 

σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην 

κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης. 

 ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) 

& μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

(β) Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 

 Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες 

εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις. 

 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση 

λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης. Οι ως άνω περιγραφόμενες 

δαπάνες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: 

- Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την 

ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο χορηγείται η 

ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή τρία (3) έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ, 

- Να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, στην οποία 

χορηγείται η ενίσχυση, 

- Να αγοράζονται, σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση 

με τον αγοραστή.  

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

μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 

75%. 

Μισθολογικό Κόστος 

Στην περίπτωση που οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο 

μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:: 

 Το επενδυτικό σχέδιο συνεπάγεται (υποχρεωτική) καθαρή αύξηση του αριθμού των 

Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχειρηματική εγκατάσταση σε σύγκριση 
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με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης υπαγωγής. 

 η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

 Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, υποχρεωτικά διατηρείται 

για 3 έτη για τις μικρές επιχειρήσεις και για 5 έτη για τις Μεγάλες και μεσαίες 

Επιχειρήσεις από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσης της. 

Λοιπές Κατηγορίες Δαπανών 

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: 

 Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000 ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου 

κόστους). 

 Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για 

ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ. Για 

τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται. 

 Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισμό έως 1% του 

συνολικού ενισχυόμενου κόστους καί έως 100.000 ευρώ. 

 Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ με προϋπολογισμό 

έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους. 

 Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας. 

 Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. 

 Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ. 

 Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό 

προϋποθέσεις. 

 Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης. 
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ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν: 

 Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης 

 Η αγορά επιβατηγών αυτοκινήτων έως 6 θέσεων 

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

εξοπλισμού, 

 Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών 

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

του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί, 

 Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων 

στοιχείων, 

 Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά 

κυριότητα στον φορέα τη επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχε μισθωθεί για το σκοπό αυτόν 

τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 

υπαγωγής και έχει νομίμως μεταγραφεί. 

 

4.9 Καταβολή ενισχύσεων 

Ύψος της παρεχόμενης κρατικής ενίσχυσης 

Το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η 

γεωγραφική περιοχή, το μέγεθος του δικαιούχου, το είδος των επενδύσεων και το καθεστώς 

ενίσχυσης στο οποίο εντάσσεται η επένδυση. Το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης για 

περιφερειακή ανάπτυξη (ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, άυλα στοιχεία ενεργητικού και 

μισθολογικό κόστος νέων υπαλλήλων) κυμαίνεται από 10% έως 45% των επιλέξιμων 

δαπανών, ενώ η κρατική ενίσχυση για ειδικές επενδυτικές δαπάνες (δαπάνες εκκίνησης, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες καινοτομίας κλπ.) μπορεί να φτάσει σε ορισμένες 

περιπτώσεις το 80% των επιλέξιμων δαπανών. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά 

υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.  
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Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 10 

εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. ευρώ για όμιλο επιχειρήσεων, με την 

επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ. 

Η καταβολή των ενισχύσεων μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με την έκδοση της 

απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε 

σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

Επιχορήγηση Κεφαλαίου 

1. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί κατόπιν 

σχετικού αιτήματος να καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο 

όργανο ελέγχου της υλοποίησης το 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

2. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολο της σε περίπτωση μη εφαρμογής 

της ρύθμισης της περίπτωσης α’, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης 

και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

3. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών 

δαπανών, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών. 

4. Μέσω εκχώρησης: Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής 

πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται 

η εκχώρηση τους σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του 

ποσού της επιχορήγησης σε Τραπεζικά Ιδρύματα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου 

ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας 

στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης, εφόσον 

κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα 

του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. 

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 

1. Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να 

πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης 

στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
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2. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή των 

δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται 

υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις 

καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ποσοστά ενισχύσεων και με τον 

περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του 60% του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την 

έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου. 

3. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης από το φορέα 

της επένδυσης μόνο για τους τελευταίους 12 μήνες της σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτή έχει 

εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία. 

4. Τα ποσά της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αφαιρούνται από την αξία 

των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών. 

Φορολογική απαλλαγή 

1. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής 

απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του 

επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το 

σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός 15 φορολογικών 

ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους ακόλουθους 

περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά: 

 Η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το 20% του 

συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την 

περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησης τους κατά τα προηγούμενα φορολογικά 

έτη, λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή τυχόν ποσό 

ενίσχυσης που απομένει από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ως 

άνω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης. 

 Η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει το 50% του συνολικού 

εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος 

της έκδοσης απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης. 
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2. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε 

ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται 

από το φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής 

απαλλαγής. 

3. Το κα’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε ειδικό 

αποθεματικό και αντίστοιχο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από 

το φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής 

απαλλαγής. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 

Οικονομικών εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης της φορολογικής 

απαλλαγής για κάθε φορολογικό έτος, τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση 

του φορολογικού οφέλους, το περιεχόμενο της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ) της 

περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 και κάθε συναφές θέμα για την εφαρμογή 

των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 

1. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μπορεί 

να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας 

των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας. 

2. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή του 

μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, με τον περιορισμό της μη 

υπέρβασης της καταβολής του 60% του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης 

ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

 



Κεφάλαιο 5: Διαδικασία Υπαγωγής στον Ν. 4399/2016 75 

 

Παπαδοπούλου Αικατερίνη, (2018): Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - 
“Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

5. Διαδικασία Υπαγωγής στον Ν. 4399/2016 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή όλης της διαδικασίας που 

προβλέπεται να ακολουθηθεί για την υπαγωγή στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο από την αρχή που 

η υποψήφια επιχείρηση εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για τον νόμο αυτό μέχρι και την τελική 

υποβολή της πρότασης. 

Πιο συγκεκριμένα το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου αποτελείται από τις ακόλουθες 

ενότητες:  

Στο Υποκεφάλαιο 5.1 αποτυπώνονται όλα τα βήματα που απαιτούνται για την σωστή 

προετοιμασία μιας πρότασης, ώστε να η αίτηση ενίσχυσης που θα υποβληθεί, να αξιολογηθεί 

θετικά και να εγκριθεί. Στην ενότητα αυτή δίνεται έμφαση στα βασικά σημεία του 

επενδυτικού σχεδίου που πρέπει να διευκρινιστούν από την έναρξη προετοιμασίας της 

αίτησης.  

Στο Υποκεφάλαιο 5.2 περιγράφεται το στάδιο υποβολής της αίτησης ενίσχυσης με τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται και δίνονται πληροφορίες και για τον τόπο υποβολής των 

επενδυτικών σχεδίων ανάλογα με το ύψος της ενίσχυσης.  

Στο Υποκεφάλαιο 5.3, παρατίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τα ποία 

βαθμολογούνται οι αιτήσεις ενίσχυσης, με αναφορά στα σημεία που χρήζουν προσοχής.  

Στο Υποκεφάλαιο 5.4, γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της μετά-αξιολόγησης 

περιόδου, που είναι η προέγκριση και ένταξη του επενδυτικού σχεδίου και καθορίζονται τα 

επόμενα βήματα που πρέπει να προγραμματιστούν από τη δικαιούχο επιχείρηση, προκειμένου 

να προχωρά ομαλά η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.  

Τέλος, στο Υποκεφάλαιο 5.5, δίνονται σαφείς οδηγίες για την υλοποίηση της 

επένδυσης, τις οποίες πρέπει η επιχείρηση να ακολουθήσει ρητά από την υποβολή της 



Κεφάλαιο 5: Διαδικασία Υπαγωγής στον Ν. 4399/2016 76 

 

Παπαδοπούλου Αικατερίνη, (2018): Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - 
“Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

πρότασης και έπειτα. Στην ενότητα αυτή παρατίθενται συμβουλές αναφορικά με την έναρξη 

υλοποίησης και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, τις προθεσμίες του νόμου, 

επισημάνσεις ανά κατηγορία των δαπανών και όλοι οι αποδεικτοί τρόποι εξόφλησης αυτών.  

 

5.1 Προετοιμασία Πρότασης 

Μια ολοκληρωμένη προετοιμασία της πρότασης στο πλαίσιο ενίσχυσης του νέου 

επενδυτικού νόμου είναι ίσως το κλειδί της επιτυχίας για την ένταξη του δικαιούχου σ’ αυτό. 

Για την ακρίβεια, υπάρχουν επαγγελματίες, οι Σύμβουλοι επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνοι 

των επενδυτικών προγραμμάτων, και οι οποίοι αναλαμβάνουν υπεύθυνα και εξ ‘ ολοκλήρου 

την προετοιμασία των αιτήσεων υπαγωγής, την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των 

προτάσεων και υποστήριξη των Επενδυτικών Σχεδίων Αναπτυξιακού Νόμου για μια 

επιτυχημένη υποβολή και βέβαιη έγκριση της αίτησης. Φυσικά, η ευθύνη του Συμβούλου δεν 

σταματά με την έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, αλλά συνεχίζει και με τη διαχείριση της 

επένδυσης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της μέχρι και τη φάση ολοκλήρωσης της. 

Αναλαμβάνει λοιπόν, και τις αιτήσεις ελέγχου (ενδιάμεσου και τελικού), καθώς και την 

υποστήριξη του φακέλου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες του Συμβούλου είναι οι ακόλουθες: 

1. Πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων για τη δυνατότητα 

υποβολής πρότασης στον Επενδυτικό Νόμο. 

2. Δεύτερο βήμα είναι ο καθορισμός του ύψους της επένδυσης (του ελάχιστου) που 

μπορεί να πετύχει η επιχείρηση, προσδιορίζοντας το είδος και το μέγεθος της 

επιχείρησης  

3. Έπειτα, είναι πολύ σημαντική η προαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, με βάσει τα 

κριτήρια αξιολόγησης του αντίστοιχου ΦΕΚ της προκήρυξης και τη βαθμολογία που 

απορρέει από αυτά. Φυσικά το πιο σημαντικό σ’ αυτό το σημείο είναι η ορθή επιλογή 

του καθεστώτος που δικαιούται να υποβάλλει η επιχείρηση αλλά και ταιριάζει με την 

επένδυση που θέλει να κάνει ο υποψήφιος φορέας. Το βασικότερο κίνητρο για την 

επένδυση από την πλευρά του υποψηφίου είναι το ποσοστό ενίσχυσης.  

Στοχεύοντας στο πιο υψηλό ποσοστό που μπορεί να ενισχυθεί η επιχείρηση, ο 

Σύμβουλος αναζητά τα χαρακτηριστικά αυτά του υποψηφίου που μπορούν να το 



Κεφάλαιο 5: Διαδικασία Υπαγωγής στον Ν. 4399/2016 77 

 

Παπαδοπούλου Αικατερίνη, (2018): Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - 
“Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

πετύχουν, αν και εφόσον μπορούν να πετύχουν αυξημένα κίνητρα – ως ειδική 

κατηγορία ενισχύσεων-, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του νόμου.  

4. Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι ικανοποιητική, αρχίζει η διαδικασία 

συγκέντρωσης όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει της λίστας που έχει 

η προκήρυξη. Φυσικά, η λίστα αυτή προωθείται στον υποψήφιο δικαιούχο μαζί με τα 

απαραίτητα σχόλια – διευκρινίσεις αλλά καμιά φορά ζητούνται και πρόσθετα έγγραφα 

που βάσει της εμπειρίας του ο Σύμβουλος θεωρεί ότι πρέπει να υποβληθούν για την 

πληρέστερη τεκμηρίωση της πρότασης. 

5. Στην περίπτωση που χρειαστούν μελέτες για τη συλλογή των δικαιολογητικών, ο 

Σύμβουλος συμβάλλει στην παράδοση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

6. Ακολουθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η 

πρωτοκόλληση του εντύπου – φυσικού φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία, παρέχοντας 

παράλληλα ένα αντίγραφο του φακέλου στον υποψήφιο δικαιούχο – επιχείρηση. 

7. Είναι εξίσου σημαντική η διαμεσολάβηση για την υποστήριξη του φακέλου με τον 

αξιολογητή που έχει αναλάβει την αξιολόγηση του φακέλου, τόσο για τις 

διευκρινίσεις που τυχόν ζητηθούν, όσο και για περεταίρω μελέτες που αφορούν την 

πρόταση. 

8. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, είναι συνεχής η παροχή 

συμβουλών στους επενδυτές, μετά τη λήψη της απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης 

στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. 

9. Οι αιτήσεις ελέγχου, ενδιάμεσες και ολοκλήρωσης που είναι απαραίτητες κατά ην 

υλοποίηση, είναι εξ ολοκλήρου ευθύνη του Συμβούλου, ο οποίος αφού συγκεντρώσει 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, παραδίδει στην επιχείρηση ένα αντίγραφο της 

αίτησης ελέγχου. 

10. Κατά τη διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων αυτών από τους αξιολογητές, υπάρχει η 

συνεχής υποστήριξη του Συμβούλου, ενώ παράλληλα είναι ο Σύμβουλος είναι παρών 

και κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιείται. 

Αναλυτικότερα: 
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Τέστ επιλεξιμότητας 

Πριν από την προετοιμασία της πρότασης διενεργείται ένα Τέστ Επιλεξιμότητας για τον Νέο 

Επενδυτικό Νόμο για να μπορέσει να ελεγχθεί αν η επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στις 

διατάξεις του νόμου. Πιο συγκεκριμένα, η υποψήφια επιχείρηση καλείται να απαντήσει σε 

ορισμένες ερωτήσεις συμπληρώνοντας κάποια πεδία, ως εξής: 

Πίνακας 5-1: Ερωτηματολόγιο για το Τέστ Επιλεξιμότητας 

Σας ενδιαφέρει η χρηματοδότηση για: 

(*επιλογή από λίστα) 

1. Ίδρυση νέας επιχείρησης / μονάδας 

2. Εκσυγχρονισμός μονάδας 

3. Επέκταση μονάδας 

Ύψος επένδυσης (σε ευρώ):  

Η νομική μορφή της επιχείρησης σας είναι (ή 
θα είναι): 

(*επιλογή από λίστα) 

Ατομική επιχείρηση 

ΟΕ ή ΕΕ 

Α.Ε. 

Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

ΚΟΙΝΣΕΠ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  

Κατηγορία βιβλίων: 

(*επιλογή από λίστα) 

Β’ Κατηγορίας Βιβλία (απλογραφικό σύστημα) 

Γ’ Κατηγορίας Βιβλία (διπλογραφικό σύστημα) 

Κύριος κλάδος δραστηριοποίησης του φορέα 
της επένδυσης (περιγραφή ή ΚΑΔ σύμφωνα με 

ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 

 

Αντικείμενο δραστηριότητας της επένδυσης 
(περιγραφή ή ΚΑΔ σύμφωνα με ΣΤΑΚΟΔ 2008): 

 

Έτος έναρξης δραστηριότητας:  

Νομός εγκατάστασης της επένδυσης:  

Κύκλος εργασιών (τζίρος) κατά τις 3 
τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 

ως μέσος όρος (σε ευρώ): 

 

Μέγεθος ισολογισμού κατά τις κατά τις 3 
τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 

ως μέσος όρος (σε ευρώ): 

*μόνο για επιχειρήσεις με Γ’ Κατηγορίας Βιβλία 
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Αριθμός μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού: 

(*επιλογή από λίστα) 

Έως 10 εργαζόμενοι 

Από 10 έως 50 εργαζόμενοι 

Από 50 έως 250 εργαζόμενοι 

Από 250 και άνω εργαζόμενοι 

Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης 
βρίσκεται σε: 

(*επιλογή από λίστα) 

Ορεινή περιοχή 

Μειονεκτική περιοχή 

Περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και 
μεταναστευτικές ροές 

Περιοχή με πληθυσμιακή μείωση 

Νησιωτική περιοχή 

Παραμεθόριος περιοχή 

ΒΕΠΕ – Επιχειρηματικό Πάρκο-ΕΠΕΒΟ-ΘΥ.Κ.Τ. 

Κανένα από τα παραπάνω  

Η επιχείρηση / φορέας της επένδυσης 
παρουσιάζει: 

(*επιλογή από λίστα) 

Σημαντική αύξηση εξαγωγών την τελευταία τριετία 

Κατ’ ελάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών 
δαπανών να καταλαμβάνουν οι δαπάνες έρευνας και 
ανάπτυξης 

Αύξηση απασχόλησης τουλάχιστον κατά 10% κατά 
την τελευταία τριετία 

Κανένα από τα παραπάνω 

Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης τουλάχιστον 
του 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης 

με ιδία κεφάλαια του επενδυτή;: 

Ναι  

Όχι  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, δεν υφίστανται γενικοί περιορισμοί μεγέθους και ηλικία των 

επιχειρήσεων, καθώς και το ότι είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών 

επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση. 

Όσον αφορά τους κλάδους δραστηριότητας, επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, 

είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων 

υπηρεσιών και προϊόντων, υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον ΓΑΚ. 

Επιπλέον, το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις: 

 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, 

 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις 

 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις, 

 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster, 

 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις 
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Προϋποθέσεις παροχής αυξημένων κινήτρων 

Με βάση δύο ομάδες κριτηρίων ορίζονται προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επιπρόσθετη 

ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τα όρια του ΧΠΕ, στα καθεστώτα "Γενική 

Επιχειρηματικότητα", "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" και “Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα 

για ΜΜΕ”. Αυτές οι ομάδες επενδυτικών σχεδίων ανήκουν στις «Ειδικές Κατηγορίες 

Ενισχύσεων», όπως ορίζονται στο άρθρο 12 Α.Ν.) . 

Ομάδα κριτηρίων Ι: γεωγραφικά κριτήρια 

Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ορεινές 

περιοχές, περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης, παραμεθόριες περιοχές και ευάλωτες 

νησιωτικές περιοχές (με πληθυσμό κάτω από 3.100) καθώς και νησιά με αυξημένες 

μεταναστευτικές ροές. Επίσης, αφορούν σε επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις που 

εγκαθίστανται σε οργανωμένους υποδοχείς. 

Ομάδα κριτηρίων ΙΙ: κριτήρια μορφής / επίδοσης 

Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται από: επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως 

καινοτόμες, εξωστρεφείς, δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης), 

συνεταιρισμούς/ΚΟΙΝΣΕΠ, επιχειρήσεις που έχουν προκύψει από συγχώνευση, ανήκουν 

στους κλάδους ΤΠΕ και αγροδιατροφής και δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία σε σχέση 

με τον μ.ο. του κλάδου τους. 

Ύψος ενίσχυσης 

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται: 

α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για 

κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και 

β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται 

για κάθε δαπάνη. 

Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου 

ορίζονται σε: 5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο·10.000.000€ για κάθε επιχείρηση και 

20.000.000€ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων. Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό 

να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των 

δύο. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ως 

ακολούθως: 
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Οι τρεις κατηγορίες των ΜΜΕ: 

Ο ορισμός των ΜΜΕ12 κάνει διάκριση μεταξύ τριών διαφορετικών κατηγοριών 

επιχειρήσεων. Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε ένα είδος σχέσης που η επιχείρηση θα 

μπορούσε να έχει με μια άλλη επιχείρηση. 

Αυτή η διάκριση είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα της 

οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και να αποκλείει εκείνες που δεν είναι πραγματικά 

ΜΜΕ. 

Οι κατηγορίες είναι: 

Α. Αυτόνομη ή ανεξάρτητη επιχείρηση: αν η επιχείρηση είναι είτε πλήρως ανεξάρτητη είτε 

έχει μία ή περισσότερες μειοψηφικές εταιρικές σχέσεις (σε ποσοστό μικρότερο του 25 % η 

καθεμιά) με άλλες επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα, η ανεξάρτητη επιχείρηση δεν συνεργάζεται 

και δεν συνδέεται με κάποια άλλη εταιρεία, δηλαδή θεωρείται αυτόνομη αν: 

 είναι εντελώς ανεξάρτητη, δηλαδή δεν έχει συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, και  

 καμία άλλη επιχείρηση δεν συμμετέχει σε αυτήν ή 

 έχει συμμετοχή μικρότερη του 25 % του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου 

(όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο) σε μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις και/ή 

 τυχόν τρίτα μέρη έχει συμμετοχή που δεν θα υπερβαίνει το 25 % του κεφαλαίου ή 

των δικαιωμάτων ψήφου (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο) στην επιχείρηση ή 

 δεν συνδέεται με άλλη επιχείρηση μέσω ενός φυσικού προσώπου κατά την έννοια 

του άρθρου 3 παράγραφος 3. 

Β. Συνεργαζόμενη επιχείρηση: αν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 25 % αλλά όχι παραπάνω από 50 %, η σχέση θεωρείται ότι υφίσταται μεταξύ 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Αυτό το είδος σχέσεων χαρακτηρίζει την κατάσταση των 

επιχειρήσεων που δημιουργούν ορισμένες χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις με άλλες 

επιχειρήσεις, χωρίς η μία να μπορεί να ασκεί άμεσο ή έμμεσο ουσιαστικό έλεγχο στην άλλη. 

Εταίροι είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά ούτε συνδέονται μεταξύ 

τους.  

Πιο συγκεκριμένα, μια επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη αν: 

                                                 

12 Πηγή: Οδηγός Χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση (Ref. Ares(2016)956541 - 24/02/2016) 
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 η επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25 % του κεφαλαίου ή 

των δικαιωμάτων ψήφου, σε άλλη επιχείρηση και/ή κάποια άλλη επιχείρηση 

συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25 % στην υπό εξέταση επιχείρηση, και 

 η επιχείρηση δεν συνδέεται με άλλη επιχείρηση. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι τα 

δικαιώματα ψήφου της επιχείρησης σε μια άλλη επιχείρηση (ή το αντίστροφο) δεν 

υπερβαίνουν το 50 %. 

Γ. Συνδεδεμένη επιχείρηση: εάν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ξεπερνά το 

όριο του 50 %, αυτές θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

είναι εκείνες που αποτελούν όμιλο μέσω του άμεσου ή του έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας 

των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης από μια άλλη ή μέσω της ικανότητας μιας 

επιχείρησης να ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση. Αναλυτικότερα, Δύο ή 

περισσότερες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες όταν έχουν κάποια από τις ακόλουθες σχέσεις: 

 μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των 

εταίρων σε μια άλλη· 

 μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία του 

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 

 μια σύμβαση μεταξύ των επιχειρήσεων, ή μια διάταξη της ιδρυτικής πράξης ή του 

καταστατικού μιας από τις επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα να ασκεί η μία 

επιχείρηση κυρίαρχη επιρροή στην άλλη· 

 μια επιχείρηση μπορεί, βάσει συμφωνίας, να ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης. 

Τυπικό παράδειγμα συνδεδεμένης επιχείρησης είναι η εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη θυγατρική 

εταιρεία. 

Σε περίπτωση που μια σχέση αυτού του είδους προκύπτει μέσω της συμμετοχής ενός ή 

περισσοτέρων ατόμων (που ενεργούν από κοινού), οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θεωρούνται 

συνδεδεμένες, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές (10). 

Να σημειωθεί ότι: Για Κοιν.Σ.Επ. του Ν. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους 

Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 

του Ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των € 50.000,00. 
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Πίνακας 5-2: ελάχιστο ύψος ενός επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου 

Κατηγορία 
επιχείρησης 

Ορισμός 
Ελάχιστο ύψος 

επενδυτικού 
σχεδίου 

ΜΕΓΑΛΗ  Απασχολεί περισσότερο από 250 άτομα προσωπικό.  
 Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μεγαλύτερος από 

€50.000.000,00 καθώς και 
 Ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μεγαλύτερος από 

€43.000.000,00. 

500.000,00 € 

ΜΕΣΑΙΑ  Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό.  
 Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μικρότερος από 

€50.000.000,00 καθώς και 
 Ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 

€43.000.000,00. 
*τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας. 

250.000,00 € 

ΜΙΚΡΗ  Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό.  
 Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος 

ισολογισμός της είναι μικρότερος από € 10.000.000,00. 

150.000,00 € 

ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΗ 

 Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό.  
 Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος 

ισολογισμός της είναι μικρότερος από € 2.000.000,00. 
*τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας. 

100.000,00 € 

*ΔΕΝ συμμετέχει σε αυτήν μια άλλη επιχείρηση, η οποία είναι μικρομεσαία ή μη 

(σύμφωνα με τον ορισμό αυτής), σε ποσοστό που ξεπερνάει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται εξέταση των στοιχείων των συνδεδεμένων ή / και 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 

Το χρηματοδοτικό σχήμα ενός επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου 

Οι δικαιούχοι πρέπει να συνεισφέρουν στα επενδυτικά σχέδια τουλάχιστον το 25% 

του συνολικού επιλέξιμου κόστους με ίδια κεφάλαια, είτε με αύξηση του μετοχικού ή 

εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά, είτε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 

υπό την προϋπόθεση της επαρκούς ρευστότητας της επιχείρησης. Το υπόλοιπο επενδυτικό 

κόστος, πλην της κρατικής ενίσχυσης, δύναται να καλυφθεί με τραπεζικό δάνειο ή 

ομολογιακό δάνειο τριετούς τουλάχιστον διάρκειας. 
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5.2 Εγχειρίδιο σύνταξης πρότασης  

Για εγχειρίδιο σύνταξης της πρότασης δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο σε μορφή 

ερωτοαπαντήσεων, τα πιο βασικά σημεία που χρήσουν προσοχής κατά τη σύνταξη μια 

επενδυτικής πρότασης, στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου, τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα 

στο www.ependyseis.gr και πιο συγκεκριμένα στο ακόλουθο αρχείο: 

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/faq_240217.pdf 

Φυσικά αναλυτικά τα βήματα για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης περιγράφονται 

αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσης. 

 

5.3 Στάδιο Υποβολής  

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το στάδιο υποβολής της αίτησης ενίσχυσης με τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται και δίνονται πληροφορίες και για τον τόπο υποβολής των 

επενδυτικών σχεδίων ανάλογα με το ύψος της ενίσχυσης.  

Υποβολή αιτήσεων 

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευεργετικές διατάξεις του 

Νέου Επενδυτικού Νόμου υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, σε εγκεκριμένες 

χρονικές προθεσμίες ανάλογα με την κατηγορία επένδυσης. 

Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, βαθμολογείται 

βάσει κριτηρίων που αφορούν: 

1. την αξιολόγηση του Φορέα Επένδυσης. 

2. Την βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού σχεδίου & του φορέα 

επένδυσης. 

3. Την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

4. Την συμβολή της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

Με βάση τη βαθμολογία καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, 

στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα 

επενδυτικά σχέδια.  
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Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακή Συνοχή, οι Πίνακες 

καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, 

εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την 

εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. 

Τόπος υποβολής επενδυτικών σχεδίων 

Ο φορέας υποβολής κάθε επενδυτικού σχεδίου διαφοροποιείται ανάλογα με την 

κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου, τον τόπο υλοποίησης καθώς και, σε κάποιες 

περιπτώσεις, το συνολικό ύψος της επένδυσης. 

Σημειώνεται ότι: 

 Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και € 3.000.000,00, που υλοποιούνται 

μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στην Περιφερειακή 

Ενότητα Δωδεκανήσου, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Δωδεκανήσου. 

 Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω των € 3.000.000,00, 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 (πρώην Μακεδονίας και 

Θράκης). 

 Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού για όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΠΣΚΕ στα διαστήματα που 

προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις. Αναλυτικά το πώς γίνεται η υποβολή μιας αίτησης 

υπαγωγής περιγράφεται στην επόμενη ενότητα, που αποτελεί το εγχειρίδιο ένταξης στον νέο 

επενδυτικό νόμο. 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο στα 

πλαίσια υπαγωγής στον Ν. 4399/2016, υπάρχει το ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, που εδρεύει στη 
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διεύθυνση: Λέκκα 23-25 (5ος όροφος) στην Αθήνα με τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3258800 

– 804 και φυσικά υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο mail: 

infodesk@mnec.gr. 

 

5.4 Οδηγός Αξιολόγησης Επενδυτικού Σχεδίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης13 σύμφωνα με τα οποία 

βαθμολογούνται οι αιτήσεις ενίσχυσης, με αναφορά στα σημεία που χρήζουν προσοχής.  

Σκοπός του παρόντος «Οδηγού Αξιολόγησης Αιτημάτων Υπαγωγής» είναι να 

ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο κείμενο όλες οι θεσμικές προβλέψεις του Ν. 4399/16 και των 

προκηρύξεων δύο βασικών καθεστώτων ενίσχυσης, της Γενικής Επιχειρηματικότητας και 

των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, καθώς και να εξειδικευθεί περαιτέρω μια ενιαία και 

συνεκτική διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προτάσεων των επενδυτικών σχεδίων 

που κατατίθενται. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των επενδυτών και η 

νομιμότητα των πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου. Ο Οδηγός 

παρέχει οδηγίες για τρεις ενότητες εργασιών που διενεργούνται κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης: 

α) Τον Έλεγχο Πληρότητας των αιτημάτων υπαγωγής, που αποτελεί και το πρώτο 

βήμα της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο 

των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Στο στάδιο 

αυτό ελέγχεται μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος η πληρότητα της αίτησης υπαγωγής 

και του φακέλου τεκμηρίωσής, ως προς τα αρχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να 

υποβάλλονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και σε 

συμφωνία με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του οικείου καθεστώτος ενίσχυσης. 

β) Τον Έλεγχο Νομιμότητας των αιτημάτων υπαγωγής, κατά τον οποίο ελέγχεται η 

πλήρης συμφωνία του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με το θεσμικό πλαίσιο των 

καθεστώτων ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. 

                                                 

13 Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων 
«Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του ν.4399/2016/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 07/2017 
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γ) Τον προσδιορισμό του κόστους και της βαθμολογίας στο πλαίσιο των οποίων 

ελέγχεται η βιωσιμότητα και το εύλογο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, ενώ με βάση μια 

σειρά αντικειμενικούς δείκτες προκύπτει και η βαθμολογία με βάση την οποία θα 

διαμορφωθεί η σειρά κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων. 

Ο Οδηγός φιλοδοξεί να καλύψει τις απαιτήσεις μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας 

αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, βασιζόμενος στις ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου του 

Αναπτυξιακού Νόμου αλλά και της Ενωσιακής νομοθεσίας κρατικών ενισχύσεων, καθώς 

επίσης και στις γενικά παραδεκτές αρχές αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, όπως αυτές 

προκύπτουν από τη σχετική επιστημονική θεωρία και πρακτική. Πρόκειται για ένα σημαντικό 

βήμα βελτίωσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εφαρμογής των επενδυτικών νόμων, 

όπου υπήρχε μεν Οδηγός Αξιολόγησης ωστόσο δεν ήταν εξαντλητικός με αποτέλεσμα να 

αφήνει ουσιώδη κενά και να μη παρέχει επαρκή καθοδήγηση στους αξιολογητές των 

επενδυτικών σχεδίων. Καθώς όμως οι απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα 

μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το επιχειρηματικό περιβάλλον, 

αλλά και οι συνθήκες εντός του οποίου ασκούν το έργο τους, μεταβάλλονται συνεχώς, είναι 

απαραίτητη η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων αυτών και η προσαρμογή και 

αναθεώρηση των μεθόδων αξιολόγησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται και 

διασφαλίζεται το έργο των αξιολογητών και περιφρουρείται το κύρος της όλης διαδικασίας 

αξιολόγησης. 

Αναλυτικότερα: 

Κατά τον έλεγχο πληρότητας: 

i.  Εξετάζονται αποκλειστικά: 

 ο φορέας / υπηρεσία έκδοσης των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

 η υποβολή ή μη, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, χωρίς να εξετάζεται και να 

αξιολογείται το περιεχόμενό τους, εκτός αν γίνεται ρητή αναφορά για το αντίθετο 

στον παρόντα οδηγό ή στις οδηγίες της αντίστοιχης ενέργειας στο ΠΣΚΕ. 

ii.  Σε περίπτωση υποβολής δικαιολογητικού, που διαφέρει από αυτό που ορίζεται στο 

Παράρτημα Ι της οικείας προκήρυξης, δύναται να γίνει αποδεκτό κατά τον έλεγχο 

πληρότητας, εφόσον ο φορέας παρέχει αιτιολόγηση για την υποβολή του. Η επάρκεια 

του εν λόγω δικαιολογητικού ως προς την τεκμηρίωση των σχετικών στοιχείων της 

αίτησης υπαγωγής, αξιολογείται κατά τον έλεγχο νομιμότητας. 
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iii.  Δεν εξετάζεται ο χρόνος έκδοσης των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ο οποίος 

εξετάζεται στο επόμενο στάδιο του ελέγχου νομιμότητας. 

iv.  Δεν παρέχεται δυνατότητα προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών 

στοιχείων. Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει διευκρινιστικά στοιχεία οικειοθελώς, 

εκτός της αίτησης υπαγωγής και της τεκμηρίωσης, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Ο έλεγχος νομιμότητας, εύλογου κόστους και δεικτών βαθμολογίας ακολουθεί τον έλεγχο 

πληρότητας, που αποτελεί το πρώτο, στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής στον 

αναπτυξιακό νόμο. Στο στάδιο αυτό αξιολογούνται μέσω του ΠΣΚΕ οι αιτήσεις για τις οποίες 

ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο έλεγχος πληρότητας και αποτυπώνεται σε πέντε φάσεις ως εξής: 

i. έλεγχος δικαιολογητικών και προϋποθέσεων νομιμότητας: έλεγχος τεκμηρίωσης και 

επικαιροποίηση των στοιχείων της αίτησης υπαγωγής βάσει των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, 

ii. έλεγχος δαπανών και δυνατότητας χρηματοδότησης: ελέγχεται η επιλεξιμότητα των 

δαπανών, ανάλογα με τις αιτούμενες κατηγορίες ενισχύσεων, τον τύπο αυτών 

(συμβατική επένδυση / επένδυση χρηματοδοτικής μίσθωσης) καθώς και η ορθή 

κατανομή τους ανά ομάδα και ανά κατηγορία δαπανών, 

iii. ερωτήσεις ελέγχου νομιμότητας: απαντώνται από τον αξιολογητή οι ερωτήσεις ελέγχου 

πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να 

διαπιστωθεί: 

 η πλήρης συμφωνία του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου, βάσει των στοιχείων 

της αίτησης υπαγωγής και του φακέλου τεκμηρίωσής της, με τους όρους του 

ΓΑΚ 651/2014, του Ν.4399/16, της απόφασης προκήρυξης του καθεστώτος, και 

του κανονιστικού πλαισίου που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραπάνω 

 η τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου 

 η τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση 

iv. έλεγχος βιωσιμότητας – δείκτες βαθμολογίας: ελέγχονται τα απολογιστικά στοιχεία του 

φορέα, η ορθότητα και η τεκμηρίωση των παραδοχών των προβλέψεων βιωσιμότητας 

και επικαιροποιούνται οι αντίστοιχοι πίνακες στο αρχείο xls «Πίνακες προβλέψεων 

βιωσιμότητας και απολογιστικών στοιχείων». 
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Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι απαιτούνται 

διευκρινιστικά στοιχεία, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτών, κατόπιν αποστολής 

σχετικού μηνύματος που συντάσσεται από τον αξιολογητή, μέσω της ενέργειας 

«Μηνύματα» του ΠΣΚΕ.  

Με την αποστολή του μηνύματος από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος τάσσεται 

εύλογη προθεσμία προκειμένου ο φορέας να απαντήσει, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό διάστημα των οκτώ (8) ημερών εντός του οποίου 

ολοκληρώνεται η διαδικασία της Αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό, το μήνυμα θα πρέπει να 

αποστέλλεται από τον αξιολογητή το συντομότερο δυνατό και αφού έχει ολοκληρωθεί η 

εξέταση όλων των Σημείων Ελέγχου. 

v. Τεκμηρίωση στοιχείων αξιολόγησης: καταγράφεται η τεκμηρίωση των κρίσιμων 

σημείων της αξιολόγησης, με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του ΠΣΚΕ 

(Καρτέλα 1.1 Βήμα V). 

Έλεγχος βιωσιμότητας επενδυτικού σχεδίου 

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επενδυτικών σχεδίων διενεργείται από τον συσχετισμό 

στοιχείων και δεδομένων που περιλαμβάνονται: 

1) στην Οικονομοτεχνική Μελέτη του επενδυτικού σχεδίου (αρχείο word - που έχει 

επισυναφθεί στο ΠΣΚΕ) και ειδικότερα στην ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ όπου αναφέρονται: 

 η ανάλυση των παραδοχών της βιωσιμότητας, 

 τα στοιχεία για την τεκμηρίωση των παραδοχών της βιωσιμότητας όπως: 

 οικονομικά στοιχεία προηγούμενης λειτουργίας της επιχείρησης, 

 οικονομικά στοιχεία και του κλάδου, 

 τεκμηρίωση της δυνατότητας διάθεσης των 

2) στους Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας, αρχεία excel, οι οποίοι έχουν υποβληθεί από 

τον Φορέα και βρίσκονται στο Προσάρτημα 1 της Οικονομοτεχνικής Μελέτης (υποδείγματα 

των πινάκων αυτών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόμου 

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/yy.htm). 
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Ανάλογα με το είδος της επένδυσης οι Πίνακες αυτοί μπορεί να είναι: 

 Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας & Απολογιστικών Στοιχείων και 

 Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας & Απολογιστικών Στοιχείων – Τουρισμού. 

Οι προβλέψεις βιωσιμότητας αφορούν την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του επενδυτικού 

Φορέα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και γίνονται σε σταθερές τιμές του χρόνου 

αξιολόγησης. Ως πρώτο έτος νοείται το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης (φορέα της 

επένδυσης) μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

3) στα Δικαιολογητικά του φακέλου που συνδέονται με τις παραδοχές κατάρτισης των 

προβλέψεων βιωσιμότητας της επένδυσης (η δυναμικότητα, οι αναλώσεις – αποδόσεις ή 

λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά βάσει σχεδιασμού και προδιαγραφών του εξοπλισμού, 

συμβάσεις διάθεσης προϊόντων κ.λπ.), 

Κατά συνέπεια ο αξιολογητής για την κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση βιωσιμότητας του 

επενδυτικού σχεδίου λαμβάνει υπόψη του: 

 τα στοιχεία της οικονομοτεχνικής μελέτης και των δικαιολογητικών του φακέλου, που 

συνδέονται με τις παραδοχές κατάρτισης των προβλέψεων βιωσιμότητας της 

επένδυσης, 

 τα απολογιστικά στοιχεία του φορέα εφόσον είναι υφιστάμενη επιχείρηση με 

παραγωγική λειτουργία, 

 τις τιμές της αγοράς για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες καθώς και τα παραγόμενα 

προϊόντα και υπηρεσίες, 

 τις προοπτικές του κλάδου στον οποίο θα αναπτυχθεί η δραστηριότητα του 

επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα στοιχεία που αναφέρει ο 

Φορέας στην Οικονομοτεχνική του μελέτη, καθώς και στοιχεία που αντλεί ο 

αξιολογητής από άλλες διαθέσιμες πηγές (π.χ. διαδίκτυο, δημοσιευμένες μελέτες, 

δημοσιευμένες ετήσιες εκθέσεις εταιρειών του κλάδου κ.λπ.), 

Δείκτες βαθμολογίας επενδυτικού σχεδίου 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου Β.2 του άρθρου 14 του νόμου 4399/2016 

εξειδικεύονται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα. 
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Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:  

α.  οικονομική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, 

αποδοτικότητας κεφαλαίων),  

β.  διαθέσιμα κεφάλαια μετόχου/εταίρου,  

γ.  κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού,  

δ.  δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης της επένδυσης,  

ε.  δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης του φορέα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης,  

στ.  δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, με έμφαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,  

ζ.  υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στις ειδικές περιοχές ενίσχυσης της περίπτωσης η’ του 

άρθρου 12,  

η.  υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις ειδικές περιπτώσεις ενίσχυσης της 

περίπτωσης θ’ του άρθρου 12,  

θ.  αξιοποίηση αργούντων κτηρίων.   

Οι τιμές των δεικτών, με τη μορφή που αποτυπώνονται στις σχετικές κλίμακες βαθμολογίας, 

καθώς και η αποδιδόμενη βαθμολογία, υπολογίζονται με στρογγυλοποίηση σε δεύτερο 

δεκαδικό ψηφίο. 

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο, 

προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 3 

βαθμούς. 

 

5.5 Οδηγίες Υλοποίησης 

Τέλος, στο Υποκεφάλαιο 4.5, δίνονται σαφείς οδηγίες για την υλοποίηση της 

επένδυσης, τις οποίες πρέπει η επιχείρηση να ακολουθήσει ρητά από την υποβολή της 

πρότασης και έπειτα. Στην ενότητα αυτή παρατίθενται συμβουλές αναφορικά με την έναρξη 

υλοποίησης και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, τις προθεσμίες του νόμου, 

επισημάνσεις ανά κατηγορία των δαπανών και όλοι οι αποδεικτοί τρόποι εξόφλησης αυτών.  
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Ιδία συμμετοχή του επενδυτή 

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε 

μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% 

του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη 

ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.). 

Ρήτρα κερδών  

Για να δικαιούνται οι υπαγόμενες επιχειρήσεις να λάβουν τις ενισχύσεις που αφορούν 

σε επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρέπει να έχουν εμφανίσει κέρδη 

σε μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες 7 χρήσεις, πριν από τη 

διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής.  

Ο όρος αυτός δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των Κοιν.Σ.Επ, ΑΣ, ΟΠ, ΑΕΣ και των 

επιχειρήσεων που συστάθηκαν κατά την τελευταία επταετία πριν από το χρόνο υποβολή της 

αίτησης υπαγωγής στον παρόντα νόμο. 

Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής 

Η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων υπαγωγής προσδιορίζεται με την προκήρυξη 

κάθε καθεστώτος και εκτιμάται σε 2 μήνες από την προκήρυξη του εκάστοτε καθεστώτος με 

ενδεχόμενη παράταση ανάλογα με το πλήθος των υποβαλλόμενων αιτήσεων.  

Έναρξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων 

Έναρξη των εργασιών είναι 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 στοιχείο 23 Γ.Α.Κ.). Η έναρξη 

εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής έχει ως 

αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.   
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Διάρκεια έργων 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους 

τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του 

επιχειρηματικού σχεδίου. Παρέχεται δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών, εφόσον έχει 

υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης στην τριετία. 

Εκταμίευση ενίσχυσης 

Η εκταμίευση της εκάστοτε ενίσχυσης υλοποιείται σε 2 δόσεις, στο 50% της 

επένδυσης (Διοικητικός έλεγχος) και στο 100% της επένδυσης (Επιτόπιος έλεγχος) 

ανάλογα πάντα με την κατηγορία ενίσχυσης. 

Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και προθεσμίες νόμου 

Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος 

χαρακτήρας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η 

οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

προαναφερόμενης απόφασης. 

Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας πιστοποιείται με την έκδοση 

σχετικής απόφασης από τα αρμόδια όργανα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14 του νόμου. 

(α) Η προβλεπόμενη ημερομηνία στην απόφαση υπαγωγής δύναται να παραταθεί 

άπαξ έως 2 έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

 Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος πριν τη λήξη της προθεσμίας 

ολοκλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται αρχικά στην απόφαση υπαγωγής. 

 Υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

(β) Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του 

επενδυτικού σχεδίου μπορεί επίσης να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό 

διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι θα 

τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου εντός της νέας 

προθεσμίας. 
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(γ) Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 

απαιτείται να τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με την πώληση προϊόντων ή 

υπηρεσιών και με την έκδοση όλων των νομιμοποιητικών αδειών/ 

Οδηγίες υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου 

Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, 

οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 6, να τηρούν από το χρόνο έναρξης εργασιών 

του επενδυτικού σχεδίου διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ’ κατηγορίας) ή 

απλογραφικό (βιβλία Β’ κατηγορίας) για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος 

δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική 

παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους 

της απόφασης υπαγωγής. Επιπλέον, όλα τα παραστατικά των δαπανών πρέπει να εκδίδονται 

στο όνομα του Φορέα της επένδυσης. 

Ενδεικτικές μη επιλέξιμες δαπάνες για τον Αναπτυξιακό Νόμο 

Ακολουθούν κάποιες ενδεικτικές μη επιλέξιμες δαπάνες (περιφερειακών ενισχύσεων) για τον 

Αναπτυξιακό Νόμο, που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν το σύνολο των μη 

επιλέξιμων δαπανών: 

 Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. 

 Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 6 θέσεων. 

 Τα μέσα μεταφορών και ο εξοπλισμός μεταφορών για επενδυτικά σχέδια στον τομέα 

των μεταφορών. 

 Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου. 

 Αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. 

 Οι μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απόκτησης άδειας 

λειτουργίας της επιχείρησης ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν, οι μελέτες 

επαγγελματικού κινδύνου και άλλες παρεμφερείς μελέτες. 

 Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων. 

 Δασμοί και φόροι 
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ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να γίνεται ως 

ακολούθως: 

1. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 

φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των 500 € (με ΦΠΑ), τα οποία εκδίδονται 

για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών 

λογαριασμών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων 

στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών. Δεν επιτρέπεται 

εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. 

Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι: 

 Έκδοση επιταγής επιχείρησης από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της 

ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προμηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε 

χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου βάσει απόφασης 

ένταξης (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεων αυτής). Για την πιστοποίηση 

της εξόφλησης απαιτούνται τουλάχιστον: 

(α)  τα σχετικά με την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των 

επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) του λήπτη της ενίσχυσης 

(δικαιούχου) ή/και βεβαίωση της οικείας τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθμός 

επιταγής-ημερομηνία επιταγής-ποσό-ημερομηνία εκταμίευσης) 

(β)  φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής 

(γ)  απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή 

(δ)  Καρτέλα Προμηθευτή και Επιταγών Πληρωτέων όπου εμφανίζεται η 

συγκεκριμένη εξόφληση. 

 Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, από τον 

λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται 

τουλάχιστον: 

(α)  το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από το οποίο 

θα φαίνονται: ο δικαιούχος του λογαριασμού (προμηθευτής των αγαθών και 

υπηρεσιών), ο καταθέτης (λήπτης της ενίσχυσης/δικαιούχος), καθώς και τα 

στοιχεία του εξοφλούμενου παραστατικού 
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(β)  απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή 

(γ)  Καρτέλα ταμείου, Καρτέλα Προμηθευτή 

 Έμβασμα /Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης 

(δικαιούχου) σε εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της 

πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον: 

(α)  αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου 

φαίνονται τα στοιχεία και των δύο λογαριασμών 

(β)  απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή 

(γ)  Καρτέλα Προμηθευτή 

 Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από το λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο) προς τον 

προμηθευτή με χρέωση ή χωρίς του εταιρικού λογαριασμού του δικαιούχου. 

Πρόκειται για επιταγή που εκδίδεται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα 

τράπεζα, είτε με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από το δικαιούχο, 

είτε με χρέωση του εταιρικού λογαριασμού του δικαιούχου. Για την πιστοποίηση της 

πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον: 

(α)  τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προμηθευτή, 

(β)  αντίγραφο και φωτοτυπία του σώματος της αντίστοιχης επιταγής 

(γ)  απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή 

(δ)  σε περίπτωση έκδοσης της επιταγής με χρέωση του εταιρικού λογαριασμού 

του προμηθευτή, το έντυπο κίνησης των εταιρικού τραπεζικών λογαριασμού 

(extrait) του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) 

(ε)  Καρτέλα Προμηθευτή και Επιταγών Πληρωτέων όπου εμφανίζεται η 

συγκεκριμένη εξόφληση. 

 Χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. Για την πιστοποίηση της 

πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον: 

(α)  έντυπο κίνησης του τραπεζικού εταιρικού λογαριασμού (extrait) 

(β)  αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα φαίνονται: ο 

λήπτης του ποσού πληρωμής, δηλαδή ο προμηθευτής των αγαθών και 
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υπηρεσιών, ο καταθέτης, δηλαδή ο λήπτης της ενίσχυσης (δικαιούχος), 

καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούμενου παραστατικού 

(γ)  απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή 

(δ)  Καρτέλα Προμηθευτή 

2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 

φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των 500 ευρώ (με ΦΠΑ), μπορούν 

πέραν των ως άνω επιλέξιμων τρόπων, να εξοφλούνται απευθείας στον προμηθευτή και 

με μετρητά. Στην περίπτωση αυτή, για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται 

απόδειξη είσπραξης ή βεβαίωση εξόφλησης του προμηθευτή, με σφραγίδα και υπογραφή 

αυτού. 

Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και 

σύμφωνα με τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης (Β’ ή Γ’ 

Κατηγορίας), λογιστικές καταχωρήσεις. 

Στην περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας πρέπει να προσκομιστούν 

αντίγραφα (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης και του 

λογιστή της επιχείρησης) των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών τιμολόγησης 

και εξόφλησης των δαπανών της επένδυσης στα αναλυτικά καθολικά των οικείων 

λογαριασμών (π.χ. προμηθευτών, παγίων, ταμείου κλπ.) και στο γενικό ημερολόγιο. 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσής τους στο βιβλίο – 

μητρώο παγίων (κατά τα προβλεπόμενα και από τον ΚΦΑΣ). 

Σε περιπτώσεις ύπαρξης Συμβάσεων Factoring (αφορούν σε εκχώρηση των απαιτήσεων του 

Κατασκευαστικού / Προμηθευτικού Οίκου στη συμβεβλημένη Τράπεζα), οι πληρωμές του 

Φορέα της επένδυσης γίνονται προς την Τράπεζα και θα προσκομίζονται: 

 η Σύμβαση Factoring και  

 η Βεβαίωση Εξόφλησης από τον Κατασκευαστικό / Προμηθευτικό Οίκο. 

1) Αξίζει να σημειωθεί ότι για οποιοδήποτε ενδιάμεσο ή τελικό έλεγχο θα πρέπει τα 

παραστατικά δαπανών να είναι εξ ολοκλήρου εξοφλημένα. Αυτό σημαίνει πως αν 

υπάρχει ένα μικρό ανεξόφλητο υπόλοιπο της τάξεως π.χ. των 0,10 ή 0,20 € του 

ευρώ (ακόμη και 0,01 €), θα πρέπει και αυτό να καλυφθεί, προκειμένου το 

τιμολόγιο να θεωρηθεί εξολοκλήρου εξοφλημένο και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.  
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2) Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει, για κάποια παραστατικά δαπανών, απαλλαγή από 

το ΦΠΑ, θα πρέπει να εκδίδεται σχετικό απαλλακτικό από την αρμόδια ΔΟΥ και 

αυτό να συνοδεύει το σχετικό τιμολόγιο. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επισημαίνεται ότι : 

 Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της 

παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με 

σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών). 

 Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο 

έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών. 

 Τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής πρέπει να αναγράφουν τον τόπο αποστολής 

των υλικών, εξοπλισμού, εργασιών κ.λ.π. ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με 

τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, που είχε δηλωθεί κατά την υποβολή της 

πρότασης. 

 Δεν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του αναπτυξιακού νόμου, η εξόφληση δαπανών 

με επιταγές τρίτων, οπισθογραφημένες. 

 Οι Συμβάσεις ή τα ιδιωτικά συμφωνητικά με Προμηθευτές / Κατασκευαστές 

θα πρέπει να είναι υποβεβλημένα στην αρμόδια ΔΟΥ και εξοφλημένα στο 

σύνολο τους πριν την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών. 

 Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία 

δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την 

επιχείρηση. 

 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα 

αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.  

 Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς οικοπέδου 

 Το σύνολο των πληρωμών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο προγενέστερο 

της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου. 
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 Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράμματος 

θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε 

προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι 

ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες. 

 Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και 

παραστατικών των εταίρων / μετόχων της επιχείρησης. 

 Το σύνολο των παραστατικών στοιχείων των δαπανών του εγκεκριμένου 

επενδυτικού σχεδίου (τιμολόγια, εξοφλητικά παραστατικά κ.λ.π.), θα πρέπει να 

τηρούνται λογιστικά σε ειδική μερίδα, που θα φέρει την ένδειξη 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016. 

 Τιμολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση 

για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική 

γλώσσα από επίσημο φορέα. 

 Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την 

πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (CMR, συνοδευτικά 

αποστολής, κ.λ.π.), το απαιτούμενο τιμολόγιο (Invoice) και τα τραπεζικά 

εμβάσματα. Δηλαδή:  

o Εντολή έκδοσης εντάλματος/ γραμματίου είσπραξης όπου να αναγράφεται ο 

δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού 

o Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του 

εξοφλούμενου παραστατικού. 

 Το σύνολο των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να συνάδει με τον 

προτεινόμενο ΚΑΔ της επένδυσης. 

 Κάθε δαπάνη θα αξιολογείται ως προς τη σκοπιμότητά της σε σχέση με την 

επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο και το εύλογο του κόστους τους. 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται από την επόμενη της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής κι έπειτα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 

δαπάνες πριν την υποβολή της πρότασης, απεντάσσεται ολόκληρο το επενδυτικό σχέδιο. 

Σημειώνεται επιπλέον ότι οποιαδήποτε ενέργεια υλοποίησης λάβει χώρα πριν την 

παραπάνω ημερομηνία, θα οδηγήσει στην απένταξη ολόκληρου του επενδυτικού σχεδίου. 
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Ως ενέργεια υλοποίησης ορίζεται οποιαδήποτε πράξη συνιστά ανάληψη υποχρέωσης για την 

εκτέλεση εργασιών (τιμολόγηση, δελτία αποστολής, συμβάσεις, εξοφλήσεις, προκαταβολές και 

γενικά πληρωμές). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα πρέπει γενικά να είναι σύμφωνο με αυτό που 

έχει υποβληθεί. Η όποια πιθανή αλλαγή, θα πρέπει να γίνεται πάντα έπειτα από συνεννόηση 

με τον αρμόδιο Σύμβουλο που ετοίμασε την επενδυτική πρόταση. Σε περίπτωση που ο 

επενδυτής επιφέρει αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος χωρίς να έχει ενημερώσει τον 

Σύμβουλο, προκειμένου να τον καθοδηγήσει κατάλληλα, τότε είναι υπεύθυνος για 

οποιαδήποτε κύρωση ή καθυστέρηση εκταμίευσης υπάρξει. 

Ιδία συμμετοχή του επενδυτή 

α.  Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση, το οποίο έχει εγκριθεί με την 

απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης 

αυτής. 

β.  Η αύξηση κεφαλαίου και δέσμευση αποθεματικών πρέπει να γίνεται πριν ξεκινήσουν 

οι πρώτες πληρωμές προς τους προμηθευτές (προκαταβολές κ.λ.π.) 

Για αύξηση κεφαλαίου με μετρητά, θα πρέπει να αναγράφεται συγκεκριμένα ο σκοπός της 

αύξησης για την επένδυση: 

α)  για ΑΕ στο πρακτικό Γ.Σ. απόφασης αύξησης και στο πρακτικό Δ.Σ. για 

πιστοποίηση της αύξησης κεφαλαίου 

β)  για ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ στην τροποποίηση του καταστατικού. 

Η αύξηση κεφαλαίου με μετρητά, γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε εταιρικό 

τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, από τον κάθε μέτοχο – εταίρο ξεχωριστά και 

σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό – εταιρικό κεφάλαιο. Στα 

καταθετήρια πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μετόχου – εταίρου, το ποσό 

που καταθέτει και η αιτιολογία για την αύξηση του κεφαλαίου για τους σκοπούς της 

επένδυσης.  

Πριν προβεί η επιχείρηση – φορέας της επένδυσης σε αύξηση κεφαλαίου με 

μετρητά, ή σε δέσμευση αποθεματικού για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, θα πρέπει 
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να ενημερώσει πρώτα τον Σύμβουλο που ετοίμασε τοε επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να 

λάβει συγκεκριμένη καθοδήγηση ανά περίπτωση. 

γ. Δέσμευση ποσού αποθεματικού 

Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο 

Αν στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η 

χρησιμοποίηση δανείου, το δάνειο αυτό πρέπει: 

α.  να είναι τριετούς τουλάχιστον διάρκειας (μεσομακροπρόθεσμο), 

β.  να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου με δημόσια ή μη εγγραφή, 

αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού. 

ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Εφόσον ο επενδυτής επιθυμεί να προβεί σε τροποποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, θα πρέπει να απευθυνθεί πρώτα στον Σύμβουλο 

του, πριν υλοποιήσει οποιαδήποτε δαπάνη, προκειμένου να λάβει την ανάλογη καθοδήγηση. 

Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας, έδρας, κ.λ.π., αρκεί μια απλή γνωστοποίηση στην 

αρμόδια υπηρεσία με σχετική επιστολή, την οποία αναλαμβάνει ο Σύμβουλος. 

Για αλλαγή μετοχικής – εταιρικής σύνθεσης ή / και νομικής μορφής της εταιρίας, 

όπως επίσης αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης και οποιασδήποτε άλλης 

αλλαγής που δεν αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο, πριν γίνει η οποιαδήποτε ενέργεια από 

την πλευρά του επενδυτή, πρέπει απαραίτητα να ενημερωθεί πρώτα ο Σύμβουλος. 

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο επενδυτής οφείλει να ενημερώσει τον Σύμβουλο 

που ετοίμασε το επενδυτικό σχέδιο, πριν προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Σε περίπτωση που 

δεν συμβεί αυτό, τότε ο επενδυτής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε κύρωση ή καθυστέρηση 

εκταμίευσης υπάρξει. 
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ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Κατά τον τελικό έλεγχο, ο φορέας της επένδυσης επιβάλλεται να διαθέτει όλες τις 

απαιτούμενες αδειοδοτήσεις που αποδεικνύουν την νομιμότητα της επιχείρησης. Αυτές 

είναι οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ή/και 

απαλλακτικά των παραπάνω. Σε γενικές γραμμές, ο επενδυτής πρέπει να μεριμνήσει για την 

έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων της επιχείρησης, μέχρι την ολοκλήρωση της 

επένδυσης. 
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6. Εγχειρίδιο ένταξης στον Επενδυτικό Ν. 4399/2016 

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται ένα εγχειρίδιο ένταξης στον νέο Επενδυτικό Νόμο 

με τις απαραίτητες οδηγίες που αφορούν το στάδιο έναρξης της αίτησης ενίσχυσης μέχρι και 

την τελική υποβολή του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου υποψηφιότητας της δικαιούχου 

επιχείρησης που αιτείται να υπαχθεί στον νέο νόμο.  

Πιο συγκεκριμένα το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου αποτελείται από τις ακόλουθες 

ενότητες:  

Στο Υποκεφάλαιο 6.1 παρουσιάζονται όλα τα βήματα που απαιτούνται για την 

εγγραφή του δικαιούχου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καθώς 

μέσω αυτού γίνεται η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και του ηλεκτρονικού φακέλου 

υποψηφιότητας. 

Στο Υποκεφάλαιο 6.2 παρατίθενται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά 

που αποτελούν μία ολοκληρωμένη αίτηση ενίσχυσης και έναν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας 

της επιχείρησης, όπως αναλυτικά καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Επενδύσεων. Στην ενότητα αυτή λοιπόν παρουσιάζεται ένα πρότυπο πλήρη φακέλου, ο 

οποίος θα αξιολογηθεί θετικά με τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία. 

Τέλος, στο Υποκεφάλαιο 6.3, αποτυπώνονται τα βασικά σημεία τεκμηρίωσης του 

επενδυτικού σχεδίου, με έμφαση στην ανάλυση βιωσιμότητας της επιχείρησης και στα 

στοιχεία που τεκμηριώνουν τα κριτήρια τα οποία αποτελούν βαθμολογούμενα για την 

επιχείρηση δικαιούχο.  
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6.1 Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία αίτησης υπαγωγής στο πλαίσιο του νέου 

Επενδυτικού Νόμου είναι ο φορέας της επένδυσης να εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του ependyseis.gr. 

Τη διαδικασία αυτή μπορεί να την αναλάβει ο Σύμβουλος που θα ετοιμάσει την 

πρόταση του επενδυτικού σχεδίου, και για λόγους αποφυγής λαθών αλλά και διότι μέσω του 

συστήματος αυτού θα γίνει η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και του ηλεκτρονικού φακέλου 

υποψηφιότητας του φορέα επένδυσης. 

Ο δικτυακός τόπος www.ependyseis.gr αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία 

Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού με την υποστήριξη της ΜΟΔ Α.Ε. 

Σκοπός του είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις ενισχύσεις προς 

επενδυτικά σχέδια που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού, δηλαδή τον Επενδυτικό Νόμο και τις ενισχύσεις προς Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Παράλληλα, αποτελώντας την είσοδο σε Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, 

παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων. 

Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος www.ependyseis.gr φιλοξενεί το Νομοθετικό Πλαίσιο 

για Επιχειρήσεις στην Ελλάδα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) και παρέχει σε κωδικοποιημένη μορφή την 

ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη ρύθμιση βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας και 

την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων. 

Διαδικασία εγγραφής  

Για να εγγραφεί ο δυνητικός δικαιούχος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, 

για πρώτη φορά, επιλέγει το πεδίο “ηλεκτρονική υποβολή” στο www.ependyseis.gr και έπειτα 

πατάει το εικονίδιο “εγγραφή νέου χρήστη”. Εμφανίζεται στη συνέχεια ένα πλαίσιο, στο 

οποίο αφού επιλεγεί ως Δράση ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, πρέπει να καταχωρηθούν 

κάποιες πληροφορίες που αφορούν τον φορέα της επένδυσης (βλ. κάτωθι εικόνα). 
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Εικόνα 1: Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 



Κεφάλαιο 6: Εγχειρίδιο ένταξης στον Επενδυτικό Ν. 4399/2016 106 

 

Παπαδοπούλου Αικατερίνη, (2018): Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - 
“Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

Για την αποφυγή λαθών, αξίζει να δοθούν οι κάτωθι διευκρινίσεις: 

 Τα στοιχεία της Επωνυμίας, του ΑΦΜ και του e-mail που θα δηλωθούν για την 

απόκτηση κωδικού πρόσβασης θα μεταφερθούν στα αντίστοιχα πεδία των στοιχείων της 

επιχείρησης του Ερωτηματολογίου χωρίς δυνατότητα αλλαγής τους μέσω του ΠΣΚΕ. 

 Σε περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης είναι υπό σύσταση επιχείρηση ή θα προκύψει 

από συγχώνευση του άρθρου 12 περ. γ του ν.4399/2016 με σύσταση νέας εταιρείας, θα 

πρέπει να εισαχθούν ως ΑΦΜ μηδενικά (000000000). 

 Σε περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης είναι υφιστάμενη επιχείρηση θα εισαχθεί ο 

ΑΦΜ που έχει ήδη η επιχείρηση. 

 Σε περίπτωση που ο φορέας προκύπτει από συγχώνευση του άρθρου 12 περ. γ του 

ν.4399/2016 δια απορρόφησης (με διατήρηση υφιστάμενης επιχείρησης), θα εισαχθεί ο 

ΑΦΜ της απορροφώσας επιχείρησης. 

 Σε περίπτωση που ο φορέας προέκυψε από συγχώνευση του άρθρου 12 περ. γ του 

ν.4399/2016 με δημιουργία νέας εταιρείας μετά τις 22-06-2016 θα εισαχθεί ο ΑΦΜ της 

νέας επιχείρησης. 

Εφόσον όλα τα στοιχεία έχουν συμπληρωθεί σωστά, το σύστημα εμφανίζει το ακόλουθο 

μήνυμα: 

 

Εικόνα 2: Μήνυμα επιτυχούς εγγραφής στο ΠΣΚΕ 

Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα λάθους και σημειώνει με κόκκινο το 

συγκεκριμένο πεδίο το οποίο δεν συμπληρώθηκε ορθά, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση 

διόρθωση - επαναπληκτρολόγηση. 

Στην περίπτωση που ο φορέας είναι ήδη εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα από κάποια 

άλλη αίτηση που δημιούργησε στο παρελθόν, τότε απλά κάνει “είσοδο στο σύστημα” 

πληκτρολογώντας το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό που του είχε αποσταλεί μέσω e-mail. Αν 

τα στοιχεία αυτά δεν είναι πλέον διαθέσιμα, υπάρχει η δυνατότητα να πληκτρολογηθεί το e-

mail, που είχε δηλωθεί τότε, επιλέγοντας το πεδίο “Ξεχάσατε τον κωδικό σας;” προκειμένου 

να αποσταλούν εκ νέου τα στοιχεία του χρήστη και να πραγματοποιηθεί η είσοδος στο 

σύστημα - πλατφόρμα (βλ. κάτωθι εικόνα). 
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Εικόνα 3: Είσοδος στο ΠΣΚΕ 

Με τον τρόπο ο υποψήφιος φορέας της επένδυσης είναι εγγεγραμμένος στο 

Πληροφοριακό Σύστημα του ependyseis.gr και με τα ίδια στοιχεία εισόδου μπορεί να 

δημιουργήσει αίτηση για οποιαδήποτε δράση επιθυμεί, εφόσον φυσικά πληροί τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής της εκάστοτε προκήρυξης / δράσης. 

Από τη στιγμή που πραγματοποιηθεί η 

είσοδος στο σύστημα, ο φορέας καλείται να επιλέξει 

το καθεστώς στ οποίο θα υποβάλλει την αίτηση 

ενίσχυσης. Φυσικά, στην παρούσα φάση έχει 

ξεκινήσει  ο β’ κύκλος υποβολών μόνο για το 

Καθεστώς «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», 

ενώ ο α’ κύκλος βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης και 

υλοποίησης. 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο φορέας της 

επένδυσης θα επιλέξει το πεδίο “Νέα Αίτηση 

Υπαγωγής” και έπειτα θα προβεί σε επεξεργασία της 

αίτησης (είναι επιλογή από λίστα ενεργειών που 

δίνει το σύστημα) και έτσι μπορεί να ξεκινήσει η 

προετοιμασία της πρότασης (βλ. εικόνα αριστερά). 

 

Εικόνα 4: Λίστα ενεργειών στο ΠΣΚΕ 
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6.2 Ολοκληρωμένη Αίτηση Υπαγωγής 

Ουσιαστικά η αίτηση υπαγωγής μιας επιχείρησης, που ενδιαφέρεται να υπαχθεί στα 

πλαίσια του νέου επενδυτικού νόμου, είναι ο ολοκληρωμένος φάκελος υποψηφιότητας της 

(ηλεκτρονικός και φυσικός). Αναλυτικότερα, ο φάκελος τεκμηρίωσης του φορέα είναι 

πλήρης όταν περιέχει την αίτηση ενίσχυσης / υπαγωγής η οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά  

και όλα τα υποβαλλόμενα αρχεία και δικαιολογητικά που έχουν επισυναφθεί στο σύστημα, 

έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και έχουν προσκομιστεί και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια 

Υπηρεσία ως φυσικός φάκελος υποψηφιότητας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον α’ κύκλο του νέου αναπτυξιακού, των οποίων οι 

υποβολές ολοκληρώθηκαν στα μέσα του 2017, η αίτηση ενίσχυσης με τον φάκελο 

τεκμηρίωσης ήταν δύο διαφορετικά στάδια, πρώτο και δεύτερο αντίστοιχα, με διαφορετικές 

καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών. Μόλις ολοκληρωνόταν το 2ο στάδιο με την 

ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου τεκμηρίωσης, τότε μπορούσε να υποβληθεί και ο φυσικός 

φάκελος υποψηφιότητας μαζί με την αίτηση ενίσχυσης. 

Πλέον, στον β’ κύκλο υποβολών του νόμου, τα δύο αυτά στάδια έχουν συμπτυχθεί, με 

αποτέλεσμα η αίτηση – ερωτηματολόγιο και ο φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά να 

υποβάλλονται μαζί ηλεκτρονικά με μία αίτηση και με καταληκτική ημερομηνία την 15η 

Φλεβάρη του 2018 για το καθεστώς ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, για το οποίο έχει 

δημοσιευτεί 2η προκήρυξη. Για τα υπόλοιπα καθεστώτα αναμένεται ο β κύκλος να ανοίξει 

στα μέσα του 2018. 

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργώντας μια νέα αίτηση υπαγωγής στο σύστημα, ο φορέας 

καλείται να συμπληρώσει πεδία και να επισυνάψει στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 

κατηγοριοποιούνται στα βήματα του ependyseis.gr. Φυσικά, για την αποφυγή σημαντικών 

λαθών, τη δημιουργία της αίτηση, τη συμπλήρωση μέχρι και την υποβολή της είναι ενέργειες 

που τις αναλαμβάνει ο Σύμβουλος που έχει αναλάβει την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου.  

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής περιλαμβάνει οκτώ (8) Βήματα, στα οποία 

θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία, ώστε να υποβληθεί ορθά 

η αίτηση υπαγωγής ηλεκτρονικά με επιτυχία (βλ. κάτωθι εικόνα).  
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Εικόνα 5: Βήματα αίτησης υπαγωγής στο ΠΣΚΕ 
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Στα Βήματα I έως V γίνεται η εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων, αρχείων και 

δικαιολογητικών, στο Βήμα VI γίνεται έλεγχος της ορθότητας και πληρότητας των 

εισαχθέντων στοιχείων, στο Βήμα VII γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος και 

τέλος στο Βήμα VIII παράγονται οι σχετικές εκτυπώσεις οι οποίες απαιτούνται για την 

προσκόμιση του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι: 

«Ο Σύμβουλος έχει την ευθύνη των καταχωρημένων στοιχείων εκ μέρους του Επενδυτή και 

οφείλει παραλλήλως να ελέγξει τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Σε περίπτωση που έχει 

αμφιβολία για την ορθότητα των παραγόμενων από το Πληροφοριακό Σύστημα 

αποτελεσμάτων, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήματος ή αιτήματος διερεύνησης, μέσω 

του HELPDESK, στην αρμόδια Υπηρεσία και μετά από την διευθέτηση του θέματος μπορεί να 

προβεί στην ενέργεια της ηλεκτρονικής υποβολής.» 

Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας προσκομίζεται στη συνέχεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στην κάθε προκήρυξη.  

 

6.2.1 Αίτηση - Ερωτηματολόγιο 

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να 

συμπληρωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. 

Στο Βήμα αυτό (No. I) συμπληρώνονται τα πεδία της αίτησης υπαγωγής που αφορούν 

τα στοιχεία του φορέα, του επενδυτικού σχεδίου και των ειδικών χαρακτηριστικών αυτού, 

καθώς και λοιπά πληροφορικά στοιχεία.  

Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο συμπληρώνονται οι ακόλουθες ενότητες: 

1. Στοιχεία Υποβαλλόμενου Αιτήματος 

2. Στοιχεία Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου 

3. Στοιχεία του Επενδυτικού Σχεδίου 

4. Ειδικά χαρακτηριστικά του Επενδυτικού Σχεδίου (πλην Τουρισμού) 

5. Ειδικά Χαρακτηριστικά του Επενδυτικού Σχεδίου στον τομέα του Τουρισμού 

6. Λοιπές πληροφορίες 

7. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (Άρθρο 12) 
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Αναλυτικότερα: παρατίθενται για κάθε ενότητα ξεχωριστά τα βασικά σημεία τους, όπως 

πρέπει να συμπληρωθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα.  

(1) Στοιχεία Υποβαλλόμενου Αιτήματος: το πεδίο αυτό πληροφορίες για την 

υποβολή και το μόνο που απαιτεί συμπλήρωση είναι η Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται η 

αίτηση υπαγωγής, επιλέγοντας από τη σχετική λίστα, ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης της 

επένδυσης, ως εξής:  

 

Εικόνα 6: Στοιχεία Υποβαλλόμενου Αιτήματος (πεδίο 1.1. Αίτησης) 

Τα υπόλοιπα πεδία αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια καταχωρούνται τα 

στοιχεία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. 

(2) Στοιχεία Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου: στο πεδίο αυτό συμπληρώνονται 

στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση, τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και τον αντίκλητο της.  

2.1. Στοιχεία της επιχείρησης 

Το σημείο αυτό καταχωρούνται βασικές πληροφορίες για την επιχείρηση που 

αφορούν την επωνυμία, τη νομική μορφή, τα φορολογικά της στοιχεία, στοιχεία για την έδρα 

της και τη δραστηριοποίηση της.  

Όσον αφορά την κατηγορία των βιβλίων, αυτή διαχωρίζεται κατά την υποβολή του 

αιτήματος υπαγωγής και κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγορία βιβλίων κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του 

επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι «Απλογραφικό Σύστημα (Β' Κατηγορίας)» εάν το 

συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σας σχεδίου υπερβαίνει τις 300.000 €. 
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Εικόνα 7: Στοιχεία της Επιχείρησης (πεδίο 2.1.α. Αίτησης) 

Στο πεδίο όπου σημειώνεται η κατάσταση της επιχείρησης επιλέγεται από λίστα αν η 

επιχείρηση είναι “Υπό σύσταση” , “Υφιστάμενη” ή “Υπό συγχώνευση του άρθρου 12.γ.”.  
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Εικόνα 8: Στοιχεία της Επιχείρησης (πεδίο 2.1.β. Αίτησης) 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι φορέας που προκύπτει από 

συγχώνευση ανεξάρτητων ΜΜΕ και επιθυμεί να ενταχθεί στην ειδική κατηγορία ενισχύσεων 

του άρθρου 12γ του ν.4399/2016 θα πρέπει να επιλεγεί η κατάσταση «Υπό συγχώνευση του 

Άρ.12γ» ανεξάρτητα αν η συγχώνευση έχει ήδη συντελεστεί ή όχι. Αυτό που είναι άκρως 

σημαντικό είναι ότι η συγχώνευση δεν μπορεί να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα από τις 

22/06/2016, η οποία είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4399/2016! 

Εάν ο επενδυτής είναι υφιστάμενος φορέας που έχει προκύψει από συγχώνευση, θα 

πρέπει να επιλεγεί η κατάσταση «Υφιστάμενη». Εάν είναι φορέας που θα προβεί σε 

συγχώνευση χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 12γ, θα πρέπει να επιλεγεί η 

κατάσταση: α) «Υπό Σύσταση» εάν η συγχώνευση πρόκειται να γίνει με σύσταση νέας 

εταιρείας, ή β) «Υφιστάμενη» εάν η συγχώνευση πρόκειται να γίνει διά απορρόφησης. 

Στο πεδίο ημερομηνία ίδρυσης χρειάζεται προσοχή, διότι εκεί συμπληρώνεται η 

ημερομηνία που αναγράφεται ως ημερομηνία ίδρυσης στο πιστοποιητικό καταχώρισής του 

ΓΕΜΗ ή στο οικείο μητρώο. Σε περίπτωση που ο φορέας έχει προκύψει από συγχώνευση με 

απορρόφηση, χωρίς δημιουργία νέας εταιρίας, ως ημερομηνία ίδρυσης νοείται η ημερομηνία 

ίδρυσης της απορροφώσας επιχείρησης. Σε περίπτωση που ο φορέας πληροί τα κριτήρια της 

ειδικής κατηγορίας ενισχύσεων του άρθρου 12γ του ν.4399/2016, και η συγχώνευση 

προκύπτει με απορρόφηση, ως ημερομηνία ίδρυσης νοείται η ημερομηνία ίδρυσης της 

απορροφώσας επιχείρησης. 

Αναφορικά με τον αριθμό διαχειριστικών χρήσεων που η επιχείρηση έχει εμφανίσει 

Κέρδη Προ Φόρων; Λαμβάνεται υπόψη η διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά (7), 

πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής.  

Το σημείο αυτό δεν αφορά τους φορείς της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 6, τις Υπό σύσταση επιχειρήσεις και της Υπό συγχώνευση του Αρ.12γ επιχειρήσεις, 
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καθώς και τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν κατά τα τελευταία επτά (7) έτη πριν το έτος 

υποβολής της αίτησης υπαγωγής). 

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το μέγεθος της επιχείρησης το οποίο καθορίζεται βάσει 

της εταιρικής σύνθεσης που δηλώνεται ότι θα έχει ο φορέας κατά το χρόνο έναρξης εργασιών 

και σύμφωνα με τον ΕΚ αριθμ.70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EL 2001 L10/33 Official 

Journal L10, 13.01.2001, σελ.33-42), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 364/2004 

(Official Journal L 63, 28.02.2004, σελ.22-29) και ισχύει. 

Το e-mail της επιχείρησης αντλείται αυτόματα από το σύστημα, μεταφέρεται δηλαδή 

από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και είναι αυτό στο οποίο θα αποστέλλονται όλα τα 

μηνύματα του ΠΣΚΕ κατά την εξέταση του επενδυτικού σχεδίου. 

2.2. Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης 

Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου αφορούν 

μόνο τους υφιστάμενους και υπό συγχώνευση φορείς και τα στοιχεία που ζητούνται είναι 

καθαρά πληροφοριακά και ταυτοποίησης του προσώπου, όπως απεικονίζεται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

 

Εικόνα 9: Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης (πεδίο 2.2. Αίτησης) 

2.3. Στοιχεία αντικλήτου της επιχείρησης 

Στα στοιχεία του αντικλήτου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, το επώνυμο και το 

όνομα αντλούνται αυτόματα από τα “Γενικά Προσωπικά Στοιχεία Χρήστη”, όπως αυτά έχουν 

δηλωθεί κατά την εγγραφή μας ως χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος και 

τροποποιούνται, αν μεταβούμε στην καρτέλα “Γενικά Προσωπικά Στοιχεία” και κάνουμε τις 
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αντίστοιχες αλλαγές. Στη συνέχεια καταχωρούνται πληροφορίες που αφορούν τη διεύθυνση 

επικοινωνίας του αντικλήτου. 

 

Εικόνα 10: Στοιχεία αντικλήτου της επιχείρησης (πεδίο 2.3. Αίτησης) 

Επίσης, το e-mail που θα δηλωθεί είναι αυτό στο οποίο θα αποστέλλονται όλα τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα από το ΠΣΚΕ κατά την εξέταση του επενδυτικού σας σχεδίου (βλ. 

ακόλουθο πίνακα). 

2.4. Υφιστάμενη δραστηριότητα της επιχείρησης 

Στο πεδίο αυτό καταχωρείται η υφιστάμενη δραστηριότητα της επιχείρησης όπου 

επιλέγονται μόνο οι Κλάδοι Δραστηριότητας στους οποίους ο Φορέας έχει αναπτύξει 

παραγωγική δραστηριότητα και τα συγκεντρωτικά στοιχεία προσδιορισμού μεγέθους 

Επιχείρησης – Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, όπως απεικονίζονται στις ακόλουθες 

εικόνες.  Πιο συγκεκριμένα, Για τους κωδικούς δραστηριότητας υπάρχει η δυνατότητα να 

επιλέξεις τον ΚΑΔ από μια λίστα που περιέχει όλους τους ΚΑΔ  βάσει ΣΤΑΚΟΔ 2008. 

Όσον αφορά τας στοιχεία μεγέθους, υπάρχει πίνακας στον οποίο πρέπει να 

συμπληρωθούν τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης του φορέα του 

επένδυσης κατά τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την υποβολή της 

αίτησης, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.  

Ο πίνακας συμπληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ της Ενότητας Α του 

σημείου 1 (οικονομοτεχνική μελέτη) του κεφαλαίου Δ του Παραρτήματος 1 της οικείας 

Απόφασης Προκήρυξης. Τα ανωτέρω απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί στη 

συνέχεια. 
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Εικόνα 11: Υφιστάμενη δραστηριότητα της επιχείρησης (πεδίο 2.4. Αίτησης) 

 

Εικόνα 12: Στοιχεία εταίρων – μετόχων (πεδίο 2.5. Αίτησης) 
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2.5. Στοιχεία εταίρων - μετόχων 

Στο πεδίο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία των εταίρων / μετόχων και το εταιρικό / 

μετοχικό κεφάλαιο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, η οποία δηλώνεται για 2 χρονικά 

σημεία: α) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής (για υφιστάμενους φορείς), ή κατά 

το χρόνο έκδοσης του ν.4399/22-06-16 (για υπό συγχώνευση φορείς του άρθρου 12γ 

ανεξάρτητα αν η συγχώνευση έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα) και β) κατά το χρόνο 

έναρξης εργασιών. 

Για το εταιρικό / μετοχικό κεφάλαιο συμπληρώνουμε το Εταιρικό/Μετοχικό κεφάλαιο 

της Επιχείρησης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μας. 

Τα ανωτέρω απεικονίζονται στον πίνακα που προηγήθηκε στην προηγούμενη σελίδα. 

2.6. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις 

Στο πεδίο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία των συνδεδεμένων Επιχειρήσεων και 

Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, εφόσον υπάρχουν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καρτέλα είναι ενεργή μόνο για φορείς που έχουν δηλώσει 

Μέγεθος Επιχείρησης MME στο πεδίο 2.1.13 στα στοιχεία της επιχείρησης. 

Αν υπάρχουν συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του Φορέα του 

Επενδυτικού Σχεδίου, στα πεδία αυτά συμπληρώνονται τα στοιχεία αυτών, με βάση την 

εταιρική σύνθεση κατά το χρόνο έναρξης εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με τον ορισμό των συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων υπάρχει ο «Οδηγός χρήσης 

του ορισμού των ΜΜΕ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είναι αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Νόμου. 

Επιπλέον, στο πεδίο αυτό καταχωρούνται τα συγκεντρωτικά Στοιχεία προσδιορισμού 

Μεγέθους Επιχείρησης – Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων και των 

στοιχείων των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένας πίνακας στον οποίο υπολογίζονται τα συγκεντρωτικά 

στοιχεία προσδιορισμού του μεγέθους της Επιχείρησης σύμφωνα με τον ΕΚ αριθμ.70/2001 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EL 2001 L10/33 Official Journal L10, 13.01.2001), όπως 

τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 364/2004 και ισχύει. 
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2.7. Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών του Αρ.12.γ. 

Στο πεδίο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία των συγχωνευόμενων Εταιρειών του 

Αρ.12γ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καρτέλα αυτή συμπληρώνεται μόνο από Φορείς που έχουν 

προκύψει ή θα προκύψουν από συγχώνευση επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 12.γ του ν.4399/2016. 

Οι υπολογισμοί των ερωτήσεων 2.7.2 και 2.7.3 εκτελούνται αυτόματα εφόσον πατηθεί 

το κουμπί «Αποθήκευση». Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις αυτές αφορούν τα εξής: 

2.7.2.  Όλες οι παραπάνω συγχωνευόμενες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως 

ανεξάρτητες κατά τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 

364/2004 

2.7.3 Όλες οι παραπάνω συγχωνευόμενες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ. 

Τα ανωτέρω απεικονίζονται στους πίνακες που ακολουθούν στη συνέχεια. 
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Εικόνα 13: Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις (πεδίο 2.6. Αίτησης) 

 

Εικόνα 14: Στοιχεία συγχωνευόμενων εταιριών του ρ. 12.γ.(πεδίο 2.7. Αίτησης) 
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(3) Στοιχεία του Επενδυτικού Σχεδίου: στο πεδίο αυτό συμπληρώνονται όλα τα 

αναλυτικά στοιχεία που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο, το περιεχόμενο του, τις 

δραστηριότητες, τον τόπο εγκατάστασης, το απασχολούμενο προσωπικό, καθώς και τη 

διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

3.1. Περιεχόμενο του Επενδυτικού Σχεδίου – Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης  

Στο πεδίο αυτό περιγράφεται με συνοπτικό τρόπο το επενδυτικό σχέδιο, για το οποίο 

υπάρχει όριο χωρητικότητας στο σύστημα, το μέγιστο 500 χαρακτήρες. Επιπλέον, 

προσδιορίζεται ο χαρακτήρας της επένδυσης, για τον οποίο υπάρχει λίστα από πέντε 

περιπτώσεις, τις οποίες που καλείσαι να επιλέξεις, ως εξής (βλ. ακόλουθο πίνακα): 

 

Εικόνα 15: Περιεχόμενο του Επενδυτικού Σχεδίου (πεδίο 3.1. Αίτησης) 

3.2. Δραστηριότητες του Επενδυτικού Σχεδίου  

Στο πεδίο αυτό καταχωρείται η δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου, επιλέγοντας 

από τη λίστα των κλάδων δραστηριότητας, βάσει της κατηγοριοποίησης κατά ΣΤΑΚΟΔ 

2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα δεν επιτρέπει να επιλεχθούν κλάδοι που ρητά 

κατονομάζονται βάσει ΚΑΔ ως μη υπαγόμενοι στο παρόν καθεστώς.  
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Επίσης, αν επιλεχθεί ΚΑΔ ο οποίος, δεν αποκλείεται κατά τα ανωτέρω με ρητή αναφορά, μπορεί όμως να σχετίζεται με τομείς ή 

κλάδους που εξαιρούνται των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος, εμφανίζεται σχετική προειδοποίηση. 

Τα υπόλοιπα πεδία 3.2.2, 3.2.3 και 3.2.5 ενημερώνονται αυτόματα μετά από την αποθήκευση της καρτέλας και αφορούν τα 

ακόλουθα, όπως αποτυπώνονται στον εξής πίνακα. 

 

Εικόνα 16: Δραστηριότητες του Επενδυτικού Σχεδίου (πεδίο 3.2. Αίτησης) 
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3.3. Τόπος εγκατάστασης του Επενδυτικού Σχεδίου  

Στην καρτέλα αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή του τόπου εγκατάστασης, με 

αναφορά στα στοιχεία διεύθυνσης και πληροφορίες για τον τόπο της επένδυσης, ως εξής: 

 

Εικόνα 17: Τόπος εγκατάστασης του Επενδυτικού Σχεδίου (πεδίο 3.3. Αίτησης) 

3.4. Απασχόληση στην Επιχείρηση - Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου  

Στο πεδίο αυτό καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη απασχόληση, 

του τελευταίου 12μήνου, στην Επιχείρηση - Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, τις νέες θέσεις 

απασχόλησης και την απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου στην 
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Επιχείρηση - Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου. Όσον αφορά τον υπολογισμό των ΕΜΕ 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) υπάρχει πίνακας, ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:  

1.  Στις στήλες των μηνών αναφοράς υπολογισμού των ΕΜΕ, συμπληρώνονται οι 12 στήλες 

(1-12) που αφορούν τους παρελθόντες 12 ακέραιους μήνες, πριν από τον μήνα υποβολής 

της αίτησης υπαγωγής.  

2.  Στις κατηγορίες (1) - (8) καταγράφεται το πλήθος των εργαζομένων κάθε κατηγορίας 

(αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος αυτών των 

κατηγοριών δεν έχει απασχοληθεί ολόκληρο μήνα (π.χ. έχει προσληφθεί ή αποχωρήσει 

κατά τη διάρκεια του μήνα) καταγράφεται ως δεκαδικός αριθμός μικρότερος της μονάδας, 

που προκύπτει από τον λόγο: ημέρες ασφάλισής του / 25. Στην κατηγορία (1) η εύρεση 

των ΕΜΕ γίνεται αθροίζοντας το πλήθος των εργαζομένων της κατηγορίας (αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου), διά του 12. Στις κατηγορίες (2) - (8) η εύρεση των ΕΜΕ γίνεται με το 

κλάσμα του πλήθους των εργαζομένων κάθε κατηγορίας διά του 12, επί του κλάσματος 

των ωρών απασχόλησης της εκάστοτε κατηγορίας.  

3.  Εφόσον έχουμε ωρομίσθιους με μη σταθερό ωράριο απασχόλησης σε εβδομαδιαία ή/και 

μηνιαία βάση, τότε στην κατηγορία 9 και στην αντίστοιχη στήλη συμπληρώνεται το 

άθροισμα των ωρών απασχόλησης του 12μηνου όλων των εργαζομένων της κατηγορίας 

αυτής. Η εύρεση των ΕΜΕ τους γίνεται με την πράξη: (άθροισμα ωρών απασχόλησης για 

το δωδεκάμηνο, όλων των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής)/2080 (οι 2.080 ώρες 

προκύπτουν από το γινόμενο 52 Εβδομάδες*5*8).  

4.  Εφόσον έχουμε εκ περιτροπής απασχολούμενους (Ν.3846/2010), τότε στην κατηγορία 10 

και στην αντίστοιχη στήλη συμπληρώνεται το άθροισμα των ημερών απασχόλησης του 

12μηνου όλων των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής. Η εύρεση των ΕΜΕ τους γίνεται 

με την πράξη: (άθροισμα ημερών απασχόλησης για το δωδεκάμηνο, όλων των 

εργαζομένων της κατηγορίας αυτής)/300.  

5. Στον πίνακα 3.4.2 (νέες θέσεις απασχόλησης) συμπληρώνεται το σύνολο των ΕΜΕ 

πτυχιούχων (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και το σύνολο των ΕΜΕ λοιπών (μη πτυχιούχων) που θα 

προκύψουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 



Κεφάλαιο 6: Εγχειρίδιο ένταξης στον Επενδυτικό Ν. 4399/2016 124 

 

Παπαδοπούλου Αικατερίνη, (2018): Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - “Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 
4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

 

Εικόνα 18: Απασχόληση στην επιχείρηση (πεδίο 2.4. Αίτησης) 
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3.5. Χρόνος υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου  

Στην καρτέλα αυτή συμπληρώνονται οι προβλεπόμενες ημερομηνίες έναρξης και 

ολοκλήρωσης του επενδυτικού σας σχεδίου, ως εξής: 

 

Εικόνα 19: Χρόνος υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (πεδίο 3.5. Αίτησης) 

(4) Ειδικά Χαρακτηριστικά του Επενδυτικού Σχεδίου (πλην Τουρισμού): στην 

καρτέλα αυτή συμπληρώνονται στοιχεία για τη δυναμικότητα της επιχείρησης και την ισχύ, η 

οποία καταχωρείται υποχρεωτικά για τα επενδυτικά σχέδια στους κλάδους της μεταποίησης, 

όπως απεικονίζονται στους πίνακες που ακλουθούν στη συνέχεια. 

4.1. Δυναμικότητα  

 

Εικόνα 20: Δυναμικότητα της Επιχείρησης (πεδίο 2.4. Αίτησης) 
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4.2. Ισχύς  

 

Εικόνα 21: Ισχύς της Επιχείρησης (πεδίο 2.4. Αίτησης) 

(5) Ειδικά Χαρακτηριστικά του Επενδυτικού Σχεδίου στον τομέα του 

Τουρισμού: στην καρτέλα αυτή συμπληρώνονται στοιχεία μόνο σε υποβολές σχετικές με 

Τουρισμό. 

5.1. Είδος τουριστικής μονάδας 

Στο πεδίο αυτό καταχωρούνται, σε περίπτωση τουριστικής μονάδας, το είδος αυτής 

και ο διακριτικός τίτλος της, όπως απεικονίζονται στις ακόλουθες εικόνες. 

 

Εικόνα 22: Είδος τουριστικής μονάδας (πεδίο 5.1.1. Αίτησης) 

Σημειώνεται ότι για το είδος της τουριστικής μονάδας επιλέγεται η περίπτωση στην 

οποία αναφέρεται το επενδυτικό σχέδιο, τσεκάροντας από τη λίστα που φαίνεται στην εικόνα 

που έπεται.4  
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Εικόνα 23: Είδος Τουριστικής μονάδας (πεδίο 5.1.2. Αίτησης) 
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5.2. Δυναμικότητα τουριστικής μονάδας 

Στην καρτέλα αυτή, σε περίπτωση τουριστικής μονάδας, επιλέγεται αν η 

δυναμικότητα της μονάδας αφορά το σύνολο της επιχείρησης ή τμήμα αυτής. 

 

Εικόνα 24: Δυναμικότητα Τουριστικής μονάδας (πεδίο 5.2. Αίτησης) 

5.3. Τάξη ή κατηγορία τουριστικής μονάδας 

Στην καρτέλα αυτή αυτόματα αποτυπώνεται η τάξη / κατηγορία της τουριστικής 

μονάδας. 

 

Εικόνα 25: Τάξη ή κατηγορία Τουριστικής μονάδας (πεδίο 5.3. Αίτησης) 

(6) Λοιπές πληροφορίες: στην καρτέλα αυτή συμπληρώνονται λοιπά στοιχεία που 

σχετίζονται με τα στοιχεία του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Διαχειριστή, όπως 

απεικονίζονται στη συνέχεια. 
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6.1. Στοιχεία Διευθύνοντος Συμβούλου ή Διαχειριστή 

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του διευθύνοντος συμβούλου 

που σχετίζονται με το ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αλλά και στοιχεία ταυτότητας, βάσει επίσημου 

εγγράφου αριθμού δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ). 

 

Εικόνα 26: Στοιχεία Διευθύνοντος Συμβούλου (πεδίο 6.1. Αίτησης) 

6.2. Διοικητικό Συμβούλιο 

Στην καρτέλα αυτή, συμπληρώνονται στοιχεία για το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Επιχείρησης - Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, μόνο όμως από υφιστάμενους φορείς ή από 

φορείς που θα προκύψουν από συγχώνευση με απορρόφηση. 

6.3. Δανειοδοτούσες Τράπεζες 

Στην καρτέλα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία της δανειοδοτούσας τράπεζας, ποιο 

υποκατάστημα αφορά και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλ., mail.) Επιπλέον, 

καταχωρείται ο ύψος του εγκριθέντος δανείου, όπως απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

Εικόνα 27: Δανειοδοτούσες Τράπεζες (πεδίο 6.3. Αίτησης) 
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6.4. Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνονται τα στοιχεία της εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

ποιο υποκατάστημα αφορά καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Επιπλέον, καταχωρείται ο 

ύψος της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

Εικόνα 28: (πεδίο 6.4. Αίτησης) 

6.5. Διευκρινιστικά Σχόλια 

Στην καρτέλα αυτή συμπληρώνονται τυχόν σχόλια που θέλει ο φορέας να προσθέσει, 

διευκρινιστικά και αφορούν την αίτηση – ερωτηματολόγιο που καλείται να απαντήσει στον 

παρόν πεδίο. 

 

Εικόνα 29: (πεδίο 6.5. Αίτησης) 

(7) Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (Άρθρο 12) 

7.1. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (Άρθρο 12) 

Η καρτέλα αυτή ενημερώνεται εφόσον ο φορέας ανήκει σε μια ειδική κατηγορία του 

άρθρου 12, ως ακολούθως: 
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Εικόνα 30: Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων του Άρθρου 12 (πεδίο 7.1. Αίτησης) 
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6.2.2 Κόστος – Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Το ΚΟΣΤΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ είναι το δεύτερο βήμα που πρέπει 

να συμπληρωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. 

Στο Βήμα αυτό (No. II) επιλέγονται τα είδη ενισχύσεων του επενδυτικού σχεδίου και 

το μίγμα ενίσχυσης αυτών (εφόσον απαιτείται) και εισάγονται αναλυτικά οι δαπάνες και τα 

στοιχεία τεκμηρίωσης αυτών (προσφορές - προτιμολόγια) υπολογίζεται το ενισχυόμενο 

κόστος του επενδυτικού σας σχεδίου, υπολογίζονται τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης αυτού 

και συμπληρώνεται το χρηματοδοτικό σχήμα. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο συμπληρώνονται οι ακόλουθες ενότητες: 

1. Αιτούμενα είδη ενισχύσεων 

2. Κατάσταση προσφορών 

3. Ανάλυση δαπανών 

4. Σύνολο δαπανών 

5. Άλλα επενδυτικά σχέδια του Ν. 4399/2016 

6. Ποσοστά ενισχύσεων  

7. Ποσά ενισχύσεων 

8. Χρηματοδοτικό σχήμα  

Αναλυτικότερα, παρατίθενται για κάθε ενότητα ξεχωριστά τα βασικά σημεία τους, 

όπως πρέπει να συμπληρωθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα.  

(1) Είδη ενίσχυσης: στην καρτέλα αυτή συμπληρώνονται τα αιτούμενα είδη 

ενισχύσεων, ανάλογα με την πρόθεση του επενδυτή. 

1.1. Αιτούμενα είδη ενισχύσεων  

Στο πεδίο αυτό επιλέγεται το είδος ενίσχυσης με το οποίο θέλει να υπαχθεί ο φορέας 

της επένδυσης, επιλέγοντας από ανάλογη λίστα. Επίσης, καταχωρείται το αιτούμενο τμήμα 

(ποσοστό %) της συνολικής ενίσχυσης που επιθυμεί ο επενδυτής να χορηγηθεί με τη μορφή 

Επιχορήγησης ή/και Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. 
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Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

 

Εικόνα 31: (πεδίο 1.1. Κόστους-Χρηματοδοτικού σχήματος) 
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Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

Το μίγμα ενισχύσεων που θα δηλωθεί στην αίτηση υπαγωγής δεν μπορεί να 

τροποποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του επενδυτικού σχεδίου. Το υπόλοιπο τμήμα της 

ενίσχυσης (100% - το ποσοστό που δηλώνεται), αυτόματα ενισχύεται με την ενίσχυση της 

φορολογικής απαλλαγής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 10 της προκήρυξης του 

οικείου καθεστώτος, το δηλωθέν μείγμα που αποτυπώνεται στα Πεδία 1.1.5 και 1.1.6, 

εφαρμόζεται εξίσου στο τμήμα της συμβατικής επένδυσης και στο τμήμα της επένδυσης 

χρημ/κης μίσθωσης μόνο όταν έχουν επιλεγεί ταυτόχρονα και τα 3 είδη ενίσχυσης 

(Επιχορήγηση-Επιδότηση Χρημ/κής Μίσθωσης-Φορολογική Απαλλαγή). Δηλαδή σε αυτήν 

την περίπτωση, το δηλωθέν μείγμα θα εφαρμοστεί στον επιμερισμό της ενίσχυσης μεταξύ 

Επιχορήγησης και Φορολογικής Απαλλαγής για το τμήμα της συμβατικής επένδυσης, και το 

ίδιο μείγμα θα εφαρμοστεί μεταξύ Επιδότησης Χρημ/κής Μίσθωσης και Φορολογικής 

Απαλλαγής για το τμήμα της επένδυσης χρημ/κής μίσθωσης.  

Όταν έχει επιλεγεί ως είδος ενίσχυσης η Φορολογική Απαλλαγή σε συνδυασμό μόνο 

με ένα από τα άλλα 2 είδη (Επιχορήγηση ή Επιδότηση Χρημ/κής Μίσθωσης), το εν λόγω 

μείγμα εφαρμόζεται μεταξύ των 2 ειδών ενίσχυσης, μόνο για το τμήμα της επένδυσης 

(συμβατικής ή χρημ/κής μίσθωσης) που μπορεί να λάβει τον συνδυασμό αυτό. Το υπόλοιπο 

τμήμα της επένδυσης ενισχύεται εξ ολοκλήρου με το είδος της Φορολογικής Απαλλαγής. 

1.2. Ενότητες επενδυτικού σχεδίου  

Για να δημιουργηθεί αυτή η Ενότητα, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η καρτέλα 3.3 

«Τόπος Εγκατάστασης του Επενδυτικού Σχεδίου» του Ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, 

θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας. 

 

Εικόνα 32: (πεδίο 1.2. Κόστους-Χρηματοδοτικού σχήματος) 
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Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

(2) Κατάσταση προσφορών: στην καρτέλα αυτή καταχωρούνται όλες οι προσφορές 

τις οποίες έχει συγκεντρώσει ο επενδυτής από διάφορους προμηθευτές στα πλαίσια του 

παρόντος επενδυτικού σχεδίου.  

2.1. Κατάσταση προσφορών  

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνονται στοιχεία για τους προμηθευτές (επωνυμία, ΑΦΜ & 

έδρα) και την προσφορά, δηλαδή, την ημερομηνία που συντάχθηκε και υπογράφτηκε η 

προσφορά, το ύψος του προσφερόμενου ποσού, μια συνοπτική περιγραφή αυτής και φυσικά 

επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο. Οι πληροφορίες αυτές καταχωρούνται όπως δείχνει ο 

πίνακας που ακολουθεί: 

 

Εικόνα 33: (πεδίο 2.1. Κόστους-Χρηματοδοτικού σχήματος) 
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(3) Ανάλυση δαπανών: στην καρτέλα αυτή καταχωρούνται όλες οι δαπάνες, ανά 

κατηγορία, οι οποίες αθροιστικά αποτελούν τον προϋπολογισμό της επένδυσης.  

3.1. Ανάλυση δαπανών  

Οι δαπάνες που καταχωρούνται στο σύστημα, είναι σύμφωνες με τους όρους 

επιλεξιμότητας του νέου αναπτυξιακού νόμου. 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένας σύνδεσμος στα δεξιά του 

συστήματος για να γίνει εξαγωγή των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί σε excel. 

Τα στοιχεία που ζητούνται είναι η κατηγορία δαπάνης, μια σύντομη περιγραφή και 

τεκμηρίωσης αυτής, καθώς και το ύψος της δαπάνης, βάσει των προσφορών.  

 

Εικόνα 34: Ανάλυση Δαπανών (πεδίο 1.1. Κόστους-Χρηματοδοτικού σχήματος) 

(4) Σύνολα δαπανών: στην καρτέλα αυτή αποτυπώνονται τα συγκεντρωτικά ποσά 

των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.  

4.1. Ανάλυση προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου  

Στο πεδίο αυτό αντλούνται αυτόματα τα σύνολα των δαπανών, βάσει των δαπανών 

που περάστηκαν στο προηγούμενο στάδιο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα της στήλης «Επιλέξιμο Κόστος» μεταφέρονται 

από τις καταχωρήσεις της Καρτέλας 3.1 «Ανάλυση Δαπανών». Τα δεδομένα της στήλης 

«Ενισχυόμενο Κόστος» υπολογίζονται αυτόματα κατ’ εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου 

(άρθρα 8 και 11 ν.4399/2016). 

Πιο συγκεκριμένα, στο σύστημα παρουσιάζεται ένας πίνακας ως εξής: 
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Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

 

Εικόνα 35: Ανάλυση προϋπολογισμού (πεδίο 1.1. Κόστους-Χρηματοδοτικού σχήματος) 
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(5) Άλλα Επενδυτικά Σχέδια του Ν.4399/2016: στην καρτέλα αυτή αποτυπώνονται 

τυχόν άλλα επενδυτικά σχέδια του παρόντος αναπτυξιακού νόμου.  

5.1. Άλλα Επενδυτικά Σχέδια του Ν.4399/2016   

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ένας πίνακας στον οποίο καταχωρούνται όλα τα 

επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί οριστικά η αίτηση υπαγωγής στον 

ν.4399/2016, εφόσον υλοποιούνται είτε από το φορέα του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου 

είτε από συνεργαζόμενες/συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως καθεστώτος, 

κύκλου υποβολής ή φορέα υποδοχής. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να προστεθεί 

ξεχωριστή εγγραφή. 

Ουσιαστικά, ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται εφόσον ο Φορέας του Επενδυτικού 

Σχεδίου ή κάποια συνεργαζόμενη/συνδεδεμένη επιχείρηση αυτού έχει υποβάλει οριστικά 

αίτηση υπαγωγής για άλλο επενδυτικό σχέδιο του ν.4399/2016.  

Στην περίπτωση που η απάντηση είναι θετική, πρέπει να συμπληρωθούν και τα 

υπόλοιπα πεδία, ως εξής: 

 

Εικόνα 36: Άλλα επενδυτικά σχέδια (πεδίο 1.1. Κόστους-Χρηματοδοτικού σχήματος) 

(6) Ποσοστά ενισχύσεων 

6.1. Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου 

Τα δεδομένα της παρούσας καρτέλας υπολογίζονται αυτόματα κατ’ εφαρμογή του 

θεσμικού πλαισίου με αποτέλεσμα να εξάγεται ακόλουθος πίνακας: 
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Εικόνα 37: Υπολογισμός ποσοστών ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου (πεδίο 1.1. 
Κόστους-Χρηματοδοτικού σχήματος) 
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(7) Ποσά ενισχύσεων: 

7.1. Υπολογισμός Ποσών Ενίσχυσης 

Στην καρτέλα αυτή υπολογίζονται αυτόματα τα δικαιούμενα ποσά ενίσχυσης του 

υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του θεσμικού 

πλαισίου. Στην πρώτη στήλη υπολογίζονται τα δικαιούμενα ποσά ενισχύσεων του 

υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου πριν την εφαρμογή των περιορισμών της παρ. 3 του 

άρθρου 11 του ν.4399/2016. Στη δεύτερη στήλη υπολογίζονται τα δικαιούμενα ποσά 

ενισχύσεων του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου αφού εφαρμοστεί ο περιορισμός των 5 

εκ. € ανά επενδυτικό σχέδιο (ή των 500.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο όταν εμπίπτει στην 

ΚΥΑ πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής - 129229/2017). Στην τρίτη στήλη υπολογίζονται 

τα τελικά δικαιούμενα ποσά ενισχύσεων του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου αφού 

συνυπολογιστούν τα ποσά ενισχύσεων που έχουν προϋπολογιστεί για άλλα επενδυτικά σχέδια 

που έχει υποβάλει οριστικά ο φορέας ή συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες αυτού επιχειρήσεις 

στο πλαίσιο του ν.4399/2016 (βάσει των στοιχείων που συμπληρώθηκαν στην καρτέλα 5.1). 
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Εικόνα 38: Υπολογισμός ποσών ενίσχυσης (πεδίο 1.1. Κόστους-Χρηματοδοτικού 
σχήματος) 

(8) Χρηματοδοτικό σχήμα: στην καρτέλα αυτή αποτυπώνεται το χρηματοδοτικό 

σχήμα της προτεινόμενης επένδυσης.  

8.1. Ανάλυση Χρηματοδοτικού σχήματος 

Στο πεδίο αυτό αναλύεται το χρηματοδοτικό μας σχήμα, αντλώντας αυτόματα τα 

ποσά από τις προηγούμενες καρτέλες, ως εξής. 
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Εικόνα 39: Ανάλυση χρηματοδοτικού σχήματος (πεδίο 1.1. Κόστους-Χρηματοδοτικού 
σχήματος) 
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6.2.3 Βαθμολογία 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ είναι το τρίτο βήμα που πρέπει να συμπληρωθεί στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. 

Στο Βήμα αυτό (No. III) καταχωρούνται τα απαιτούμενα στοιχεία ώστε να 

υπολογιστούν οι επιμέρους δείκτες και να αποδοθεί η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού 

σας σχεδίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 «Καθορισμός στοιχείων 

αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης των επενδυτικών σχεδίων» της οικείας 

Απόφασης Προκήρυξης. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο συμπληρώνονται οι ακόλουθες ενότητες: 

1. Δείκτες βαθμολογίας 

2. Συγκεντρωτική βαθμολογία 

Αναλυτικότερα: παρατίθενται για κάθε ενότητα ξεχωριστά τα βασικά σημεία τους, 

όπως πρέπει να συμπληρωθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα.  

(1) Δείκτες βαθμολογίας: στην καρτέλα αυτή αποτυπώνονται όλοι οι δείκτες 

βαθμολογίας της προτεινόμενης επένδυσης. 

1.1. Αριθμοδείκτες επίδοσης  

Στο πεδίο αυτό καταγράφονται οι εξής αριθμοδείκτες: 

 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας [Μ.Ο. 2ετίας πριν την Αίτηση 

Υπαγωγής] = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) 

 Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους [Μ.Ο. 2ετίας πριν την 

Αίτηση Υπαγωγής] = (Κέρδη προ φόρων / Κύκλος Εργασιών) 

 Αριθμοδείκτης Διάρθρωσης Κεφαλαίων πριν την επένδυση [Μ.Ο. 2ετίας 

πριν την Αίτηση Υπαγωγής] = (Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο 

Βραχυπροθέσμων και Μακροπροθέσμων Δανειακών Υποχρεώσεων). 

Προκειμένου να ενημερωθεί η τιμή και ο βαθμός των δεικτών, θα πρέπει να 

πατήσουμε Αποθήκευση. 
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Εικόνα 40: Αριθμοδείκτες επίδοσης (πεδίο 1.1. Βαθμολογίας) 

1.2. Χρηματοοικονομική ανάλυση  

Στο πεδίο αυτό αποτυπώνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα μετά την 

επένδυση, μέσω του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης (IRR) και της Ικανότητας 

αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση για προβλεπόμενα ποσά 

10 ετών λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

Προκειμένου να ενημερωθεί η τιμή και ο βαθμός των δεικτών, θα πρέπει να 

πατήσουμε Αποθήκευση. 
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Εικόνα 41: Χρηματοοικονομική ανάλυση (πεδίο 1.2. Βαθμολογίας) 

1.3. Αύξηση της απασχόλησης  

Στην καρτέλα αυτή καταχωρείται η αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στο 

εξειδικευμένο προσωπικό και με αναφορά στο ποσοστό των πτυχιούχων που πλαισιώνουν το 

απασχολούμενο προσωπικό. Ως μονάδα μέτρησης αυτών είναι οι ετήσιες μονάδες εργασίας 

(ΕΜΕ). Προκειμένου να ενημερωθεί η τιμή και ο βαθμός των δεικτών, θα πρέπει να 

πατήσουμε Αποθήκευση. 

 

Εικόνα 42: Αύξηση της απασχόλησης (πεδίο 1.3. Βαθμολογίας) 
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1.4. Ίδια και Διαθέσιμα Κεφάλαια  

Στο πεδίο αυτό απεικονίζονται τα ποσοστά ιδίων κεφαλαίων στο ενισχυόμενο κόστος 

της επένδυσης και των κεφαλαίων εξωτερικού στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, καθώς 

και τα Διαθέσιμα Κεφάλαια Μετόχων / Ίδια κεφάλαια της επένδυσης, που θα καλυφθούν με 

εισφορές μετρητών. 

Προκειμένου να ενημερωθεί η τιμή και ο βαθμός των δεικτών, θα πρέπει να 

πατήσουμε Αποθήκευση. 

 

Εικόνα 43: Ίδια και Διαθέσιμα Κεφάλαια (πεδίο 1.4. Βαθμολογίας) 

1.5. Ειδικά χαρακτηριστικά φορέα και επενδυτικού σχεδίου  

Στην καρτέλα αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία του φορέα και του επενδυτικού 

σχεδίου, σε περίπτωση που έχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, αν ο 

Φορέας της επένδυσης εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης του άρθρου 12 του 

Ν.4399/16 ή/και αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει αξιοποίηση αργούντος κτηριακού 

δυναμικού ή διατηρητέου κτηρίου. 
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Προκειμένου να ενημερωθεί η τιμή και ο βαθμός των δεικτών, θα πρέπει να 

πατήσουμε Αποθήκευση. 

 

Εικόνα 44: Ειδικά χαρακτηριστικά φορέα και επενδυτικού σχεδίου (πεδίο 1.5. 
Βαθμολογίας) 

(2) Συγκεντρωτική βαθμολογία: στην καρτέλα αυτή αποτυπώνεται η συγκεντρωτική 

βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με όσα συμπληρώθηκαν και υπολογίστηκαν 

από τις προηγούμενες καρτέλες. 

2.1. Συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας 

Στο πεδίο αυτό έχουμε τον συγκεντρωτικός πίνακα Βαθμολογίας, ο οποίος προκύπτει 

από τα χαρακτηριστικά του φορέα, τους αριθμοδείκτες, την αύξηση της απασχόλησης, τα ίδια 

και διαθέσιμα κεφάλαια και τα ειδικά χαρακτηριστικά του φορέα και του επενδυτικού 

σχεδίου. 

Εξάγεται λοιπόν ένας πίνακας με τα όρια της βαθμολογίας του κάθε κριτηρίου, την 

τιμή του δείκτη, την κλίμακα και τον βαθμό που πρέπει η προτεινόμενη επένδυση. 
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Εικόνα 45: Συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας (πεδίο 2.1. Βαθμολογίας) 
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6.2.4 Υποβαλλόμενα Αρχεία 

Τα ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ είναι το τέταρτο βήμα που πρέπει να 

συμπληρωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. 

Στο Βήμα αυτό (No. IV) επισυνάπτονται τα ηλεκτρονικά υποχρεωτικά και λοιπά 

αρχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 «Καθορισμός των 

δικαιολογητικών και τεχνικοοικονομικών στοιχείων του φακέλου της αίτησης υπαγωγής» της 

οικείας Απόφασης Προκήρυξης (π.χ. οικονομοτεχνική μελέτη και Προσαρτήματα αυτής, 

Παράβολο κ.λπ.). 

Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο συμπληρώνονται οι ακόλουθες ενότητες: 

1. Υποβαλλόμενα αρχεία 

1.1. Υποχρεωτικά αρχεία 

1.2. Λοιπά αρχεία  

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα πρότυπο φακέλου το οποίο πρέπει ο επενδυτής 

να συγκεντρώσει και αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής για την υπαγωγή του στον νέο 

επενδυτικό νόμο και στη συνέχεια πρέπει αυτά να επισυναφθούν στο σύστημα. 

Πρότυπο φακέλου 

I. Υποβαλλόμενα αρχεία 

Α. Υποχρεωτικά αρχεία 

1.  Οικονομοτεχνική μελέτη 

2.  Προσάρτημα 1: Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και 

Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα 

3. Παράβολο υποβολής αίτησης υπαγωγής 

Αναλυτικότερα: παρατίθενται για κάθε ενότητα ξεχωριστά τα βασικά σημεία τους, 

όπως πρέπει να συμπληρωθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα.  
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(1) Υποβαλλόμενα αρχεία:  

1.1. Υποχρεωτικά αρχεία  

Στην καρτέλα αυτή επισυνάπτονται όλα τα υποχρεωτικά αρχεία που προβλέπονται 

στο Παράρτημα 1 της οικείας Απόφασης Προκήρυξης: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Υ.Δ.) σύμφωνα με το Προσάρτημα 

του Παραρτήματος 1 της οικείας Προκήρυξης Καθεστώτος: είναι υποχρεωτικό 

αρχείο για όλα τα επενδυτικά σχέδια και πρέπει να είναι της μορφής .pdf ή .jpg ή 

.gif. 

 Οικονομοτεχνική μελέτη: είναι υποχρεωτικό αρχείο για όλα τα επενδυτικά σχέδια 

και θα πρέπει να είναι της μορφής .doc ή .docx. 

 Προσάρτημα 1: Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών 

Στοιχείων Φορέα: είναι υποχρεωτικό αρχείο για όλα τα επενδυτικά σχέδια και 

πρέπει να είναι της μορφής . xls ή .xlsx. 

 Παράβολο υποβολής αίτησης υπαγωγής: είναι υποχρεωτικό αρχείο για όλα τα 

επενδυτικά σχέδια και πρέπει να είναι της μορφής .pdf. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, εξαιρουμένων 

των επενδύσεων μείζονος μεγέθους των άρθρων 65 έως 69 του Νέου Αναπτυξιακού 

Νόμου, απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,005 του επιλέξιμου ύψους του 

επενδυτικού σχεδίου. 

Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των € 300,00 και 

ανώτερο των € 5.000,00. Για τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους των άρθρων 65 έως 

69 απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,001 του επιλέξιμου ύψους του 

επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις € 50.000,00. Τα ως άνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών. 

 Δικαιολογητικό εξόφλησης υποβληθέντος παραβόλου: είναι υποχρεωτικό αρχείο 

για όλα τα επενδυτικά σχέδια και πρέπει να είναι της μορφής .pdf. 
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Εικόνα 46.: Υποχρεωτικά Αρχεία (πεδίο 1.1. Υποβαλλόμενων αρχείων) 

1.2. Λοιπά αρχεία  

Στην καρτέλα αυτή επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα σχέδια αποτύπωσης 

εγκαταστάσεων του επενδυτικού σχεδίου όπως προβλέπονται στο Προσάρτημα 2 της 

Οικονομοτεχνικής Μελέτης και όποιο άλλο συμπληρωματικό αρχείο κρίνεται σκόπιμο από 

τον φορέα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα σχέδια του Προσαρτήματος 2 δεν επισυναφθεί, 

θα πρέπει να καταχωρηθεί σχετική αιτιολόγηση στο πεδίο Παρατηρήσεων που ακολουθεί. Η 

περιγραφή του αρχείου πρέπει να είναι πλήρης και σαφής. 

Ουσιαστικά, τα αρχεία που επισυνάπτονται έχουν ως εξής: 

Β. Λοιπά αρχεία 

1.  τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου 

2 διάγραμμα δόμησης / κάλυψης 

3. αρχιτεκτονικό σχέδιο 

4. σχέδιο διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού 

5.  άλλο 
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Εικόνα 47: Λοιπά Αρχεία (πεδίο 1.2. Υποβαλλόμενων αρχείων) 

 

6.2.5 Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά 

Τα ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ είναι το πέμπτο βήμα που πρέπει να 

συμπληρωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. 

Στο Βήμα αυτό (No. V) επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που 

τεκμηριώνουν τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 

1 «Καθορισμός των δικαιολογητικών και τεχνικοοικονομικών στοιχείων του φακέλου της 

αίτησης υπαγωγής» της οικείας Απόφασης Προκήρυξης. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο συμπληρώνονται οι ακόλουθες ενότητες: 
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1. Στοιχεία δραστηριότητας νομικών προσώπων 

2. Στοιχεία μεγέθους φορέα (ΜΜΕ) 

3. Χαρακτήρας και στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου 

4. Τεκμηρίωση τρόπων χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου 

5. Τεκμηρίωση συνδρομής κριτηρίων Άρθρου 12 & σχετικών Δεικτών Βαθμολογίας  

6. Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά Γεωργικού Τομέα 

7. Λοιπά δικαιολογητικά 

Αναλυτικότερα, παρατίθενται για κάθε ενότητα ξεχωριστά τα βασικά σημεία τους, όπως 

πρέπει να συμπληρωθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα.  

(1) Στοιχεία δραστηριότητας νομικών προσώπων:  

1.1. Στοιχεία δραστηριότητας νομικών προσώπων 

Στην καρτέλα αυτή υποβάλλονται τα στοιχεία του υφιστάμενου φορέα ή των νομικών 

προσώπων μετόχων/εταίρων του υπό σύσταση φορέα ή των υπό συγχώνευση εταιρειών του 

άρθρου 12 παρ. γ’ εφόσον η διαδικασία συγχώνευσης δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά το 

χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, όπως τηρούνται κατά περίπτωση, ως εξής:  

α) Στοιχεία νόμιμης υπόστασης επιχείρησης,  

β) Γενικά οικονομικά στοιχεία επιχείρησης,  

γ) Τεκμηρίωση απασχόλησης υφιστάμενου φορέα επένδυσης,  

δ) Στοιχεία φερεγγυότητας επιχείρησης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καρτέλα αυτή επισυνάπτονται όσα από τα 

δικαιολογητικά και τεχνικοοικονομικά στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της 

οικείας Απόφασης Προκήρυξης και περιγράφονται στη «λίστα επιλογών» απαιτούνται βάσει 

των χαρακτηριστικών του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε δικαιολογητικό μπορεί 

να προστεθεί περισσότερες από μία φορές.  

Η περιγραφή του δικαιολογητικού πρέπει να είναι πλήρης και σαφής (π.χ. θα πρέπει 

από την περιγραφή να προκύπτει κατά πόσο το δικαιολογητικό αφορά το φορέα ή τους 

μετόχους του, ποιες χρήσεις ή ποια χρονική περίοδο αφορά κ.λπ.). 
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α/α ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Βεβαίωση ΓΕΜΗ ή άλλου 
Μητρώου 
(καταχώρησης/μεταβολών) 

Βεβαίωση καταχώρησης και μεταβολών του φορέα στο 
ΓΕΜΗ ή στο οικείο Μητρώο (για επιχειρήσεις του 
Άρθρου 6 παρ 1δ). 

2 Καταστατικό εταιρείας (ισχύον 
κατά την υποβολή της αίτησης 
υπαγωγής) 

Ισχύον καταστατικό (για όλες τις περιπτώσεις εκτός 
ατομικών επιχειρήσεων). 

3 Δήλωση Δ.Ο.Υ. μεταβολών (με 
ΚΑΔ) 

Δήλωση μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου 
αναφέρονται οι κωδικοί δραστηριότητας του φορέα. 

4 Στοιχεία μετοχικής σύνθεσης Στοιχεία πιστοποίησης της σύνθεσης του φορέα κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής (δεν αφορά 
εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά και προσωπικές 
εταιρείες). 

5 Νομιμοποιητικά έγγραφα 
εκπροσώπησης 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (τυχόν 
πρόσθετα απαιτούμενα, εφόσον δεν καλύπτονται από τα 
ανωτέρω). 

6 Οικονομικές καταστάσεις τριών 
τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων 

Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας ή της δεύτερης 
ή της τρίτης πριν την αίτηση υπαγωγής κλεισμένης 
διαχειριστικής χρήσης. 

7 Έντυπο Ν (Δήλωση Φορολογίας 
Εισοδήματος νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων) 

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων (Ν) της τελευταίας κλεισμένης ή 
της δεύτερης ή της τρίτης πριν την αίτηση υπαγωγής 
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. 

8 Έντυπο Ε3 Έντυπο Ε3 της τελευταίας ή δεύτερης ή της τρίτης πριν 
την αίτηση υπαγωγής κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. 

9 Οριστικό ισοζύγιο τελευταίας 
κλεισμένης διαχειριστικής 
χρήσης 

Μόνο για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας:  
Οριστικό ισοζύγιο (τουλάχιστον 2βάθμιας ανάλυσης) της 
τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. 

10 Οικονομικές καταστάσεις ή Ε3, 
κερδοφόρας χρήσης 

Οικονομικές καταστάσεις ή Έντυπο Ε3 για τη 
διαχειριστική χρήση για την οποία ο φορέας δηλώνει 
στην Καρτέλα 1.1 (ΒΗΜΑ Ι) ότι εμφάνισε κέρδη προ 
φόρων, εντός της τελευταίας επταετίας, (εφόσον δεν 
περιλαμβάνεται στην τελευταία τριετία) όπου απαιτείται 
(εφόσον ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται να 
λάβει ως είδος ενίσχυσης επιχορήγηση ή/και επιδότηση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν ανήκει στους φορείς της 
παρ. 1δ του Άρθρου 6 και έχει συσταθεί τουλάχιστον πριν 7 
έτη από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή για τις 
επιχειρήσεις της περ. γ’ του Άρθρου 12, εφόσον η 
συγχώνευση έχει πραγματοποιηθεί με απορρόφηση και η 
απορροφώσα επιχείρηση έχει συσταθεί τουλάχιστον 7 έτη 
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από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής). 

11 ΑΠΔ 12μηνου πριν την υποβολή 
της αίτησης (ή Υ/Δ περί μη 
απασχόλησης προσωπικού) 

Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών 
Δηλώσεων (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ για τους 12 μήνες πριν την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί 
προσωπικό ή σε περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης που 
δεν απασχολεί προσωπικό, σχετική δήλωση του φορέα. 

12 Μηνιαίες καταστάσεις 
μισθοδοσίας 12μηνου πριν την 
υποβολή της αίτησης 

Σε αντιστοιχία με τις υποβληθείσες ΑΠΔ 12μηνου. 

13 Βεβαίωση φορολογικής 
ενημερότητας 

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. 

14 Βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας 

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

15 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και 
μη υποβολής αίτησης 

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης 
για πτώχευση. 

16 Πιστοποιητικό μη θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση και μη 
υποβολής αίτησης 

Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και 
μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική 
διαχείριση ή Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του φορέα ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για 
θέση σε αναγκαστική διαχείριση. 

17 Ισοζύγιο προηγούμενου μήνα 
πριν την υποβολή της αίτησης 
υπαγωγής 

Μόνο για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας:  
Ισοζύγιο (τουλάχιστον 2βάθμιας ανάλυσης) του 
προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή της αίτησης 
υπαγωγής. 

18 Ισοζύγιο Λογαριασμού 15 
«Ακινητοποιήσεις υπό 
Εκτέλεση» & έγγραφα 
τεκμηρίωσης τυχόν υπολοίπου 

4βάθμια ανάλυση του λογαριασμού λογιστικής 15 
«Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση» σε αντιστοιχία με το 
υποβληθέν ισοζύγιο. 

19 Ονομαστική κατάσταση 
υφιστάμενης απασχόλησης 
12μηνου με ανάλυση ΕΜΕ ή και 
προσδιορισμό πτυχιούχων 

Ονομαστική κατάσταση υφιστάμενης απασχόλησης 
12μηνου με ανάλυση ΕΜΕ (βάσει υποδείγματος 
αναρτημένου στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου) 
σε αντιστοιχία με τις υποβληθείσες ΑΠΔ και τις μηνιαίες 
καταστάσεις μισθοδοσίας 12μηνου (ή και προσδιορισμό 
πτυχιούχων εφόσον λαμβάνει βαθμολογία). 

Εικόνα 48: Στοιχεία δραστηριότητας νομικών προσώπων (πεδίο 1.1. Υποβαλλόμενων 
δικαιολογητικών) 
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(2) Στοιχεία μεγέθους φορέα ΜΜΕ:  

2.1. Στοιχεία μεγέθους φορέα ΜΜΕ 

Στην καρτέλα αυτή υποβάλλονται τα στοιχεία τεκμηρίωσης του μεγέθους του φορέα 

ως ΜΜΕ ή των υπό συγχώνευση/ συγχωνευθεισών επιχειρήσεων του άρθρου 12 παρ. γ΄. 

Επίσης, υποβάλλονται και τα στοιχεία των επιχειρήσεων από τη συγχώνευση των οποίων 

προέκυψε ή θα προκύψει ο φορέας της επένδυσης, για κάθε χρήση πριν τη συγχώνευση που 

περιλαμβάνεται εντός των 3 τελευταίων κλεισμένων χρήσεων πριν την υποβολή της αίτησης 

υπαγωγής.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καρτέλα αυτή επισυνάπτονται όσα από τα 

δικαιολογητικά και τεχνικοοικονομικά στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της 

οικείας Απόφασης Προκήρυξης και περιγράφονται στη «λίστα επιλογών» απαιτούνται βάσει 

των χαρακτηριστικών του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε δικαιολογητικό μπορεί 

να προστεθεί περισσότερες από μία φορές. Η περιγραφή του δικαιολογητικού πρέπει να είναι 

πλήρης και σαφής (π.χ. θα πρέπει από την περιγραφή να προκύπτει κατά πόσο το 

δικαιολογητικό αφορά το φορέα ή τους μετόχους του, ποιες χρήσεις ή ποια χρονική περίοδο 

αφορά κ.λπ.). 

α/α ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Δήλωση Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ  ) 
υπογεγραμμένη (ψηφιακά ή με θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής) από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. 

2 Διάγραμμα Συμμετοχών (ή 
έγγραφο ότι δεν υφίστανται) 

Διάγραμμα Συμμετοχών ή έγγραφο του φορέα ότι δεν 
υφίστανται. 

3 Μετοχική σύνθεση επιχειρήσεων 
Διαγράμματος Συμμετοχών 

Στοιχεία τεκμηρίωσης εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης για 
κάθε επιχείρηση που απεικονίζεται στο Διάγραμμα 
Συμμετοχών. 

4 Οικονομικές καταστάσεις ή Ε3 
συνδεδεμένης ή συνεργαζόμενης 
ή συγχωνευόμενης επιχείρησης 

Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας ή της δεύτερης 
ή της τρίτης πριν την αίτηση υπαγωγής κλεισμένης 
διαχειριστικής χρήσης (για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ 
κατηγορίας) ή αντίστοιχα έντυπα Ε3 (για επιχειρήσεις με 
βιβλία Β’ κατηγορίας) για κάθε συνεργαζόμενη ή 
συνδεδεμένη ή συγχωνευόμενη επιχείρηση που 
περιλαμβάνεται στη Δήλωση ΜΜΕ του φορέα. 

5 ΑΠΔ φορέα (κλεισμένων Υποβληθείσες ΑΠΔ του τελευταίου ή του δεύτερου ή του 
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χρήσεων) τρίτου πριν την αίτηση υπαγωγής ημερολογιακού έτους, 
για το φορέα της επένδυσης. 

6 ΑΠΔ συνεργαζόμενης ή 
συνδεδεμένης ή συγχωνευόμενης 
επιχείρησης 

Υποβληθείσες ΑΠΔ του τελευταίου ή του δεύτερου ή του 
τρίτου πριν την αίτηση υπαγωγής ημερολογιακού έτους, 
για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη ή 
συγχωνευόμενη επιχείρησή που περιλαμβάνεται στη 
Δήλωση ΜΜΕ του φορέα. 

7 Μηνιαίες καταστάσεις 
μισθοδοσίας του φορέα ή 
συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης 
ή συγχωνευόμενης επιχείρησης 

Σε αντιστοιχία με τις υποβληθείσες ΑΠΔ που 
υποβάλλονται για το φορέα ή για συνεργαζόμενη ή 
συνδεδεμένη ή συγχωνευόμενη επιχείρηση. 

Εικόνα 49: Στοιχεία μεγέθους φορέα ΜΜΕ (πεδίο 2.1. Υποβαλλόμενων 
δικαιολογητικών) 

(3) Χαρακτήρας και Στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου: 

3.1. Χαρακτήρας και Στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου 

Στην καρτέλα αυτή υποβάλλονται στοιχεία κατά περίπτωση, προκειμένου να 

τεκμηριώνεται:  

α) Ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις 

περιπτώσεις της παρ. 3 του Άρθρου 5 της προκήρυξης,  

β) Η διαθεσιμότητα του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης,  

γ) Η επιλεξιμότητα τυχόν δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού από 

επιχειρηματική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της (δαπάνες επιλέξιμες μόνο για 

ΜΜΕ).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καρτέλα αυτή επισυνάπτονται όσα από τα 

δικαιολογητικά και τεχνικοοικονομικά στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της 

οικείας Απόφασης Προκήρυξης και περιγράφονται στη «λίστα επιλογών» απαιτούνται βάσει 

των χαρακτηριστικών του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε δικαιολογητικό μπορεί 

να προστεθεί περισσότερες από μία φορές.  

Η περιγραφή του δικαιολογητικού πρέπει να είναι πλήρης και σαφής (π.χ. θα πρέπει 

από την περιγραφή να προκύπτει κατά πόσο το δικαιολογητικό αφορά το φορέα ή τους 

μετόχους του, ποιες χρήσεις ή ποια χρονική περίοδο αφορά κ.λπ.).  
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α/α ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης 
μονάδας ή δικαιολογητικό 
απαλλαγής 

Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας (σε περίπτωση 
που απαιτούνται συνυποβάλλονται τυχόν 
συμπληρωματικές εγκρίσεις αυτής, ή Υπεύθυνη Δήλωση 
περί πλήρωσης του συνόλου των προϋποθέσεων αυτής). 
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, 
υποβάλλεται σχετικό δικαιολογητικό τεκμηρίωσης 
απαλλαγής από την υποχρέωση αυτής. 

2 Τεκμηρίωση υφιστάμενης 
δυναμικότητας μονάδας 

Για την τεκμηρίωση επέκτασης της δυναμικότητας 
υφιστάμενης μονάδας:  
Στοιχεία τεκμηρίωσης υφιστάμενης δυναμικότητας 
(εφόσον δεν προκύπτει από τα παραπάνω). 

3 Αποσπάσματα Μητρώου Παγίων Για την τεκμηρίωση διαφοροποίησης της παραγωγής μιας 
μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν 
παραχθεί ποτέ σε αυτήν:  
Απόσπασμα του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών 
Στοιχείων των στοιχείων ενεργητικού που θα 
χρησιμοποιηθούν εκ νέου.  
Για την τεκμηρίωση θεμελιώδους αλλαγής του συνόλου 
της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας:  
Αποσπάσματα των τριών τελευταίων ετών του Μητρώου 
Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της εγκατάστασης που 
πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. 

4 Τεκμηρίωση παύσης λειτουργίας 
εγκατάστασης / Τεκμηρίωση 
διακοπής λειτουργίας 
ξενοδοχειακής μονάδας 

Για την τεκμηρίωση της περ. ε της παρ. 3, Άρθρο 5 
(απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, που 
ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει 
κλείσει) ή για την τεκμηρίωση επιλεξιμότητας σχετικών 
δαπανών για ΜΜΕ) ή για την τεκμηρίωση12μηνης 
διακοπής λειτουργιάς ξενοδοχειακής μονάδας της περ. γγ 
της παρ. 4β του Άρθρου 7:  
Βεβαιώσεις αρμόδιων αρχών ή και λοιπά στοιχεία από τα 
οποία να τεκμηριώνεται ότι η επιχειρηματική 
εγκατάσταση έχει κλείσει (ενδεικτικά, βεβαίωση ΓΕΜΗ ή 
δήλωση μεταβολών Δ.Ο.Υ. για την παύση λειτουργίας 
της εγκατάστασης ή τη θέση σε εκκαθάριση ή 
συγκεντρωτικές καταστάσεις μισθοδοσίας και 
λογαριασμοί καταναλώσεων, των τελευταίων περιόδων 
παραγωγικής και μη παραγωγικής λειτουργίας ή και 
μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). 

5 Πιστοποίηση αξίας ακινήτου 
μονάδας που έχει παύσει τη 
λειτουργία της 

Για την τεκμηρίωση της περ. ε της παρ. 3, Άρθρο 5 
(απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, που 
ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει 
κλείσει):  
Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή μηχανικό ή από 
επίσημο φορέα για το ακίνητο (κτήριο). 

6 Πιστοποίηση αξίας εξοπλισμού 
μονάδας που έχει παύσει τη 

Για την τεκμηρίωση της περ. ε της παρ. 3, Άρθρο 5 
(απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, που 
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λειτουργία της ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει 
κλείσει):  
Έκθεση από πραγματογνώμονα Τεχνικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδος ή άλλου επίσημου φορέα για τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό. 

7 Υπεύθυνη Δήλωση πωλητή 
παγίων, μονάδας που έχει παύσει 
τη λειτουργία της 

Για την τεκμηρίωση της περ. ε της παρ. 3, Άρθρο 5 
(απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, που 
ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει 
κλείσει):  
Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή με ηλεκτρονική 
υπογραφή ή με χειρόγραφη υπογραφή θεωρημένη για το 
γνήσιο από αρμόδια υπηρεσία. 

8 Διαθεσιμότητα του τόπου 
εγκατάστασης 

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο: 
Τίτλος κυριότητας και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού 
στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο  
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο: 
Σύμβαση μίσθωσης με αντίστοιχη εγγραφή δήλωσης στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή 
δημόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης 
για το σκοπό της επένδυσης. 

9 Πιστοποιητικά Ειδικού φορέα 
Υποδοχής (ΒΕΠΕ κ.α.) 

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Βιομηχανικές και 
Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά 
Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών 
Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), 
Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων 
Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.):  
Βεβαίωση νόμιμης υπόστασης και λειτουργίας του 
ειδικού φορέα υποδοχής. 

Εικόνα 50: Χαρακτήρας και Στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου (πεδίο 3.1. 
Υποβαλλόμενων δικαιολογητικών) 

(4) Τεκμηρίωση τρόπων χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου: 

4.1. Τεκμηρίωση τρόπων χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου  

Στην καρτέλα αυτή υποβάλλονται στοιχεία κατά περίπτωση, προκειμένου να 

τεκμηριώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους μέσω: α) Ιδίων 

κεφαλαίων, με εισφορά μετρητών από τους μετόχους ή με εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 

των μετόχων/του φορέα ή με κεφαλαιοποίηση/ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών, ή/και β) 

Εξωτερικής χρηματοδότησης ή/και γ) Χρηματοδοτικής μίσθωσης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καρτέλα αυτή επισυνάπτονται όσα από τα 

δικαιολογητικά και τεχνικοοικονομικά στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της 

οικείας Απόφασης Προκήρυξης και περιγράφονται στη «λίστα επιλογών» απαιτούνται βάσει 
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των χαρακτηριστικών του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε δικαιολογητικό μπορεί 

να προστεθεί περισσότερες από μία φορές.  

Η περιγραφή του δικαιολογητικού πρέπει να είναι πλήρης και σαφής (π.χ. θα πρέπει 

από την περιγραφή να προκύπτει κατά πόσο το δικαιολογητικό αφορά το φορέα ή τους 

μετόχους του, ποιες χρήσεις ή ποια χρονική περίοδο αφορά κ.λπ.). 

α/α ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 
φορέα 

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του φορέα, για την 
υποβολή αιτήματος υπαγωγής στο Ν.4399/2016 και τον 
τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. 

2 Τραπεζικές βεβαιώσεις ή 
κατοχής κινητών αξιών (φυσικών 
προσώπων) 

Για εταίρους/μετόχους φυσικά πρόσωπα:  
Τραπεζικές βεβαιώσεις με τα διαθέσιμα υπόλοιπα ή 
βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών 
εισηγμένων εταιρειών) των εταίρων/μετόχων του φορέα 
που είναι φυσικά πρόσωπα. 

3 Οικονομικές καταστάσεις ή 
Καταρτισθείς ισολογισμός  

Για εταίρους/μετόχους νομικά πρόσωπα και εφόσον η 
αύξηση κεφαλαίου του φορέα θα προέλθει από 
υφιστάμενα διαθέσιμά τους:  
Οικονομικές καταστάσεις (για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ 
Κατηγορίας) ή Καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός (για 
επιχειρήσεις με βιβλία Β’ Κατηγορίας) της τελευταίας 
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, εφόσον δεν έχουν 
υποβληθεί με τα στοιχεία μεγέθους ή άλλα στοιχεία 
(παρακαλούμε σημειώστε σχετικά στις Παρατηρήσεις). 

4 Πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο με 
ανάλυση διαθεσίμων (φορέα ή 
μετόχου) 

Για εταίρους/μετόχους νομικά πρόσωπα και εφόσον η 
αύξηση κεφαλαίου του φορέα θα προέλθει από 
υφιστάμενα διαθέσιμά τους:  
Πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο (για επιχειρήσεις με βιβλία 
Γ’ Κατηγορίας) ή ισοζύγιο λογαριασμών του 
προηγούμενου μήνα (για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ 
Κατηγορίας), εφόσον δεν έχουν υποβληθεί με τα στοιχεία 
μεγέθους ή άλλα στοιχεία (παρακαλούμε σημειώστε 
σχετικά στις Παρατηρήσεις).  
Πρόσφατο απόσπασμα ισοζυγίου με τα υπόλοιπα των 
τραπεζικών λογαριασμών (για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ 
Κατηγορίας). 

5 Απόφαση Γ.Σ. της μετόχου ή του 
Δημοτικού Συμβουλίου 

Για εταίρους/μετόχους νομικά πρόσωπα και εφόσον για 
την αύξηση κεφαλαίου του φορέα απαιτείται 
προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου τους από νέες 
εισφορές:  
Απόφαση της Γ.Σ. της μετόχου ή του Δημοτικού 
Συμβουλίου (εφόσον ο φορέας της επένδυσης είναι 
δημοτική επιχείρηση), για την αύξηση για τους σκοπούς 
της επένδυσης.  
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Για εταίρους/μετόχους νομικά πρόσωπα και εφόσον για 
την αύξηση κεφαλαίου του φορέα απαιτείται 
προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου τους από νέες 
εισφορές:  
Τεκμηρίωση των διαθεσίμων των μετόχων τους, 
σύμφωνα με τα σημεία 2 ή 3 και 4 ανωτέρω, ανάλογα με 
τη μορφή των εταίρων/μετόχων τους (φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα). 

6 Απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση 
ΑΜΚ 

Σε περίπτωση επενδυτικών φορέων εισηγμένων σε 
οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά:  
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση 
της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

7 Τροποποίηση καταστατικού (για 
ήδη υλοποιηθείσα αύξηση 
κεφαλαίου) 

Απόσπασμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης για την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή σε περίπτωση 
προσωπικής εταιρείας, Πράξη τροποποίησης 
καταστατικού (σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 
αναφέρεται ο σκοπός της αύξησης). 

8 Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ/άλλο 
Μητρώο, ήδη υλοποιηθείσας 
αύξησης κεφαλαίου 

Πιστοποιητικό για την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ ή στο 
οικείο Μητρώο, της προηγούμενης πράξης (σημείο 4.7). 

9 Βεβαίωση μέσου υπολοίπου 
εταιρικού λογαριασμού 

Βεβαίωση μέσου υπολοίπου εταιρικού τραπεζικού 
λογαριασμού του τελευταίου μηνός. 

10 Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ακινήτου 
προς εκποίηση 

Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ των 
ακινήτων προς εκποίηση. 

11 Βεβαίωση Κτηματολογικού 
Γραφείου ακινήτου προς 
εκποίηση 

Βεβαίωση από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο 
σχετικά με τυχόν βάρη του ακινήτου. 

12 Υπεύθυνη Δήλωση φορέα για τα 
πάγια προς εκποίηση (πλην 
ακινήτων) 

Στην περίπτωση μηχανημάτων:  
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα 
ότι τα εν λόγω πάγια προς εκποίηση είναι εξοφλημένα και 
ελεύθερα βαρών. 

13 Απόσπασμα Μητρώου Παγίων 
για τα πάγια επιχείρησης προς 
εκποίηση 

Απόσπασμα του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών 
Στοιχείων της επιχείρησης για τα προς εκποίηση πάγια 
στοιχεία. 

14 Πιστοποίηση εμπορικής αξίας 
μηχανολογικού εξοπλισμού προς 
εκποίηση 

Στην περίπτωση μηχανημάτων:  
Βεβαίωση με την εκτίμηση της αξίας των παγίων προς 
εκποίηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή. 

15 Επιστολή πρόθεσης αγοράς 
παγίου προς εκποίηση 

Επιστολή από τον υποψήφιο αγοραστή για την πρόθεση 
αγοράς του ακινήτου θεωρημένη για το γνήσιο 
υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.  
Επιστολή πρόθεσης αγοράς παγίου της μονάδας από τον 
υποψήφιο αγοραστή θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής 
(ή με ηλεκτρονική υπογραφή). 

16 Τεκμηρίωση χρήσης 
μακροπρόθεσμου δανείου 

Υποβάλλεται ένα εκ των κάτωθι δικαιολογητικών:  
- Πρόθεση ή έγκριση χορήγησης δανείου από Τράπεζα ή 
άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό.  
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- Απόφαση της επενδυτικής επιτροπής του fund και 
βεβαίωση καταχώρησης του fund από την αρμόδια 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  
- Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Ε. 
(Δ.Σ. ή Γ.Σ.) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και 
βεβαίωση γνωστοποίησής της στο ΓΕΜΗ (σε περίπτωση 
έκδοσης ομολογιακού δανείου).  
- Επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του για την 
πρόθεση λήψης δανείου. 

17 Έγκριση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 

Έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

18 Πιστοποίηση αξίας γηπέδου Εκτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή ή βεβαίωση 
συμβολαιογράφου (της περιοχής στην οποία βρίσκεται το 
ακίνητο) με τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας 
γηπέδου. 

19 Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 
σχηματισμού φορολογηθέντων 
αποθεματικών από 
πραγματοποιηθέντα έσοδα 

Δικαιολογητικό του τρόπου σχηματισμού των 
φορολογηθέντων αποθεματικών από πραγματοποιηθέντα 
έσοδα (ενδεικτικά, Λογαριασμοί 46,48 (ΕΛΠ) ή 41.03, 
41.04, 41.05 (ΕΓΛΣ), Ισολογισμός χρήσης σχηματισμού 
αυτών, Προσάρτημα Ισολογισμού με «Στοιχεία Καθαρής 
Θέσης», Κατάσταση Μεταβολών καθαρής θέσης, 
Απόφαση ΓΣ σχηματισμού αποθεματικών, κατά 
περίπτωση). 

Εικόνα 51: Τεκμηρίωση τρόπων χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (πεδίο 4.1. 
Υποβαλλόμενων δικαιολογητικών) 

(5) Τεκμηρίωση συνδρομής κριτηρίων Άρθρου 12 & σχετικών Δεικτών 

Βαθμολογίας: 

5.1. Τεκμηρίωση συνδρομής κριτηρίων Άρθρου 12 & σχετικών Δεικτών Βαθμολογίας   

Στην καρτέλα αυτή υποβάλλονται στοιχεία κατά περίπτωση, προκειμένου να 

τεκμηριώνεται:  

α)  Η βαθμολογία εξωστρεφούς ή καινοτόμου ΜΜΕ (παρ. α ή β αντίστοιχα, Άρθρου 12) 

β)  Η πρόθεση συγχώνευσης ανεξάρτητων ΜΜΕ, (παρ. γ, Άρθρου 12) πλέον των 

στοιχείων που υποβάλλονται στις Καρτέλες 1 και 2,  

γ)  Η επιτευχθείσα αύξηση απασχόλησης την τελευταία 3ετία (παρ. δ, Άρθρου 12),  

δ)  Η επίτευξη αυξημένης προστιθέμενης αξίας (παρ. ζ, Άρθρου 12),  

ε)  Η βαθμολογία του Δείκτη Ικανότητας Αποπληρωμής Τοκοχρεωλυσίων (ΔΙΑΤ) 

δανείων μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καρτέλα αυτή επισυνάπτονται όσα από τα 

δικαιολογητικά και τεχνικοοικονομικά στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της 

οικείας Απόφασης Προκήρυξης και περιγράφονται στη «λίστα επιλογών» απαιτούνται βάσει 

των χαρακτηριστικών του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου.  

Κάθε δικαιολογητικό μπορεί να προστεθεί περισσότερες από μία φορές. Η περιγραφή 

του δικαιολογητικού πρέπει να είναι πλήρης και σαφής (π.χ. θα πρέπει από την περιγραφή να 

προκύπτει κατά πόσο το δικαιολογητικό αφορά το φορέα ή τους μετόχους του, ποιες χρήσεις 

ή ποια χρονική περίοδο αφορά κ.λπ.). 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ 
(εξωστρέφεια, μόνο Β’ Κατηγορίας) 

Για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ Κατηγορίας:  
Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2) των τριών 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν την αίτηση 
υπαγωγής. 

2 Ισοζύγιο της 31/12 (καινοτομία, μόνο 
Γ’ Κατηγορίας) 

Για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ Κατηγορίας:  
Ισοζύγιο (31/12) για τη μία εκ των τριών τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων πριν την υποβολή της 
αίτησης υπαγωγής. 

3 Απόφαση πρόθεσης συγχώνευσης 
(Άρθρο 12.γ, μόνο υπό συγχώνευση 
ΜΜΕ) 

Σε περίπτωση που η συγχώνευση δεν έχει 
πραγματοποιηθεί:  
Απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τη συγχώνευση 
για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες ΜΜΕ. 

4 Μετοχική σύνθεση στις 22-6-2016 
(Άρθρο 12.γ, μόνο υπό συγχώνευση 
ΜΜΕ) 

... 

5 Υποβληθείσες ΑΠΔ, 25ου έως 36ου 
μήνα πριν την αίτηση (αύξηση 
απασχόλησης) 

Αντίγραφα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 
(ΑΠΔ) στο ΙΚΑ για το 12μηνο από τον 25ο έως τον 
36ο μήνα πριν την αίτηση υπαγωγής. 

6 Μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας, 
25ου έως 36ου μήνα πριν την αίτηση 
(αύξηση απασχόλησης) 

Μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού σε 
αντιστοιχία με τις υποβαλλόμενες ΑΠΔ. 

7 Β’ Προσωρινό Ισοζύγιο τριτοβάθμιο 
τελευταίας χρήσης (προστιθέμενη 
αξία, μόνο Γ’ Κατηγορίας) 

Για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ Κατηγορίας:  
Β’ Προσωρινό Ισοζύγιο της τελευταίας κλεισμένης 
διαχειριστικής χρήσης, σε ανάλυση τουλάχιστον 
3βάθμιων λογαριασμών. 

8 Ε3 με φορολογική αναμόρφωση 
(προστιθέμενη αξία, μόνο Β’ 
Κατηγορίας) 

Για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ Κατηγορίας:  
Ε3 με φορολογική αναμόρφωση. 

9 Ισοζύγιο (προστιθέμενη αξία, μόνο Β’ 
Κατηγορίας) 

Για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ Κατηγορίας:  
Ισοζύγιο τουλάχιστον 3βάθμιας ανάλυσης. 

10 Τεκμηρίωση αργούντος κτηριακού 
δυναμικού 

Για την περίπτωση αξιοποίησης αργούντος 
κτηριακού δυναμικού:  
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Λογαριασμοί παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος 
ή αντίστοιχες βεβαιώσεις διακοπής των παροχών ή 
στοιχεία τεκμηρίωσης για τη μη λειτουργία του 
κτηρίου. 

11 Χαρακτηρισμός διατηρητέου κτηρίου 
(ΦΕΚ) 

Για την περίπτωση αξιοποίησης διατηρητέου 
κτηρίου:  
ΦΕΚ δημοσίευσης της Πράξης Χαρακτηρισμού 
διατηρητέου κτηρίου. 

12 Υφιστάμενα δάνεια (μελλοντικές 
δόσεις) 

Επίκαιρη επιστολή του φορέα χορήγησης κάθε 
δανείου για τις μελλοντικές τοκοχρεωλυτικές δόσεις 
μέχρι την αποπληρωμή τους (για υφιστάμενα δάνεια 
του φορέα). 

13 Υφιστάμενες χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (μελλοντικά μισθώματα) 

Επίκαιρη επιστολή του φορέα χορήγησης για  
μελλοντικά μισθώματα με ανάλυση τοκοχρεολυσίου 
(για υφιστάμενες μισθώσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης). 

Εικόνα 52: Τεκμηρίωση συνδρομής κριτηρίων Άρθρου 12 & σχετικών Δεικτών 
Βαθμολογίας (πεδίο 5.1. Υποβαλλόμενων δικαιολογητικών) 

(6) Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά Γεωργικού Τομέα: 

6.1. Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά των ΚΥΑ 129229/2017 και ΚΥΑ 108621/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 129228/2017  

Στην καρτέλα αυτή υποβάλλονται στοιχεία κατά περίπτωση, προκειμένου να 

τεκμηριώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων είτε της ΚΥΑ 129229/24-11-2017 (σχέδια 

πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής) ή της ΚΥΑ 108621/17-10-2016 (ΦΕΚ 3410/Β/24-10-

2016) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 129228/24-11-2017 (σχέδια μεταποίησης γεωργικών 

προϊόντων) – ΦΕΚ 4122/Β/27-11-2017.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην καρτέλα αυτή επισυνάπτονται όσα από τα 

δικαιολογητικά και τεχνικοοικονομικά στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της 

οικείας Απόφασης Προκήρυξης και περιγράφονται στη «λίστα επιλογών» απαιτούνται βάσει 

των χαρακτηριστικών του φορέα και του επενδυτικού σχεδίου.  

Κάθε δικαιολογητικό μπορεί να προστεθεί περισσότερες από μία φορές.  

Η περιγραφή του δικαιολογητικού πρέπει να είναι πλήρης και σαφής (π.χ. θα πρέπει 

να προκύπτει κατά πόσο το δικαιολογητικό αφορά το φορέα ή τους μετόχους του, ποιες 

χρήσεις ή ποια χρονική περίοδο αφορά κ.λπ.). 

 



Κεφάλαιο 6: Εγχειρίδιο ένταξης στον Επενδυτικό Ν. 4399/2016 165 

 

Παπαδοπούλου Αικατερίνη, (2018): Εναλλακτικά Πλαίσια Επιχορήγησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα  - 
“Εγχειρίδιο Υπαγωγής στον Νέο Επενδυτικό Νόμο 4399/2016: Μια Εμπειρική Προσέγγιση” 

Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Βεβαίωση αρμόδιου φορέα ότι δεν 
απαιτείται Εκτίμηση 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) 
(σχέδια πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής) 

Άρθρο 2 παρ. 2 της ΚΥΑ 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ 
4122/Β/27-11-2017). 

2 Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (σχέδια πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής) 

Εφόσον απαιτείται και έχει εκδοθεί. 

3 Τεκμηρίωση προηγούμενων 
καταναλώσεων άρδευσης (σχέδια 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής) 

Οποιοδήποτε δικαιολογητικό (λογαριασμοί από 
πάροχο ύδατος, τεκμηρίωση βάσει αναλυτικού 
υπολογισμού κ.α.). 

4 Άδεια Κατασκευής Εφόσον απαιτείται και έχει εκδοθεί. 

Εικόνα 53: Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά των ΚΥΑ 129229/2017 και ΚΥΑ 
108621/2016 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 129228/2017 (πεδίο 6.1. Υποβαλλόμενων 

δικαιολογητικών) 

(7) Λοιπά Δικαιολογητικά: 

7.1. Λοιπά Δικαιολογητικά   

Στην καρτέλα αυτή παρατίθενται τυχόν άλλα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

κρίνονται απαραίτητα για την τεκμηρίωση του αιτήματος υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. 
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Εικόνα 54: Λοιπά Δικαιολογητικά (πεδίο 2.1. Υποβαλλόμενων δικαιολογητικών) 

Στην πρώτη γραμμή «κατηγορία δικαιολογητικού» επιλέγεται το δικαιολογητικό που 

είναι να επισυναφθεί. Στη δεύτερη γραμμή «στοιχεία – περιγραφή δικαιολογητικού» 

παρατίθενται τα στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιολογητικού, όπως τίτλος, εκδούσα αρχή, 

αριθμός πρωτ. και ημερομηνία κλπ). Στην Τρίτη γραμμή «παρατηρήσεις» μπορεί να 

αναφερθεί οποιοδήποτε σχόλιο. Στην τέταρτη γραμμή «αρχείο» επισυνάπτεται το 

δικαιολογητικό σε ηλεκτρονική μορφή. Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου 5 Mbytes. 

Κατά την φηφιοποίηση / σάρωση του αρχείου διαλέγεται τις κατάλληλες ρυθμίσεις 

(ασπρόμαυρη σάρωση, ανάλυση <1500Pi) 

 

6.2.6 Έλεγχος Ορθότητας -Πληρότητας 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ – ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ είναι το έκτο βήμα στο οποίο 

πρέπει να εισέλθουμε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. 

Στο Βήμα αυτό (No. VI) διενεργείται ο έλεγχος των δεδομένων που έχουν εισαχθεί 

στα προηγούμενα Βήματα προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα και ορθότητα των 

υποβαλλόμενων στοιχείων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή τυχόν παραλήψεις 

παράγεται σχετική αναφορά βάσει της οποίας πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις 

στα προηγούμενα Βήματα, προκειμένου να καταστεί διαθέσιμη η ηλεκτρονική υποβολή της 

αίτησης υπαγωγής σας. Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο αυτό γίνεται έλεγχος ορθότητας 

δεδομένων και ουσιαστικά είναι το τελευταίο βήμα στο οποίο πρέπει να προβούμε και να το 

επαναλάβουμε τόσες φορές όσες απαιτείται μέχρι το σύστημα να μη βγάζει το εξής μήνυμα 

λάθους: 

 

Εικόνα 55: Μήνυμα ελέγχου ορθότητας δεδομένων  

Κάτω από το εικονίδιο αυτό, παρατίθενται σε λίστα αναλυτικά τα λάθη ή οι 

παραλείψεις που έχουν γίνει με αναφορά στο συγκεκριμένο πεδίο, στο οποίο πρέπει να 

μεταβούμε ώστε να το διορθώσουμε. 
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6.2.7 Ηλεκτρονική Υποβολή 

Οριστικοποίηση και υποβολή της Επενδυτικής Πρότασης 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ είναι το έβδομο βήμα στο οποίο πρέπει να 

μεταβούμε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για την οριστικοποίηση της 

αίτησης υπαγωγής την οποία έχουμε δημιουργήσει. Στο Βήμα αυτό (No. VΙI) γίνεται η 

ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Το Βήμα VΙI ενεργοποιείται μόνο εφόσον δεν 

υπάρχουν εκκρεμότητες στο προηγούμενο Βήμα του ελέγχου ορθότητας - πληρότητας.  

Αν από τον Έλεγχο Ορθότητας – Πληρότητας προκύπτουν λάθη ή παραλείψεις, για να 

ολοκληρωθεί η Ηλεκτρονική Υποβολή θα πρέπει να επιστρέψουμε στα προηγούμενα βήματα 

και να γίνουν τις σχετικές διορθώσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι: “Η υποβολή της ενέργειας αίτησης υπαγωγής γίνεται σε δύο στάδια”:  

Στάδιο 1ο) Στο Βήμα VII πατάμε το κουμπί «ηλεκτρονική υποβολή». Το περιεχόμενο 

της αίτησής μας (ΒΗΜΑΤΑ Ι έως και VI) κλειδώνει και η ενέργεια πλέον παίρνει την 

κατάσταση «Προσωρινά Υποβεβλημένη».  

Στη συνέχεια, μεταβαίνουμε στο Βήμα VΙΙΙ «Εκτυπώσεις». Κατεβάζουμε στον Η/Υ 

μας το παραγόμενο εκτυπωτικό «Αίτηση – Ερωτηματολόγιο» το οποίο πρέπει να εμφανίζει 

στο κάτω δεξιά υποσέλιδο την κατάσταση «Προσωρινά Υποβεβλημένη». Το αρχείο αυτό 

υπογράφεται ψηφιακά από τον επενδυτή και αποθηκεύουμε το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο στον Η/Υ.  

Σ’ αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι η «Ημερομηνία 

Προσωρινής Υποβολής» που αναγράφεται στην Ενότητα 1 (Πεδίο 1.1.3) του παραγόμενου 

εκτυπωτικού συμφωνεί με την «Ημερομηνία Προσωρινής Υποβολής» που αναφέρεται στην 

προτελευταία στήλη της οθόνης του μενού «Οι τεκμηριώσεις Αιτήσεων Υπαγωγής μου». 

Διαφορετικά, δεν προκύπτει ταυτοποίηση των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί στο 

Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣΚΕ) με αυτά που αποτυπώνονται στο ψηφιακά υπογεγραμμένο 

εκτυπωτικό και υπάρχει πρόβλημα με την οριστική υποβολή της αίτησης. 

Στάδιο 2ο) Μεταβαίνουμε εκ νέου στην αρχική οθόνη της αίτησης υπαγωγής (η 

ενέργεια είναι πλέον οριστικοποιημένη) και από το μενού στα δεξιά με τίτλο «Ενέργειες 

Δήλωσης» επιλέγουμε την «Οριστική Υποβολή». Έπειτα ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 

στο οποίο πρέπει να επισυνάψουμε το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο. Πατώντας το κουμπί 
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«Αποθήκευση» η αίτηση υπαγωγής μας υποβάλλεται οριστικά και φέρει πλέον την 

κατάσταση «Υποβεβλημένη».  

Για να βεβαιωθούμε ότι η αίτηση υπαγωγής μας έχει υποβληθεί οριστικά, 

μεταβαίνουμε στο μενού «Οι Αιτήσεις Υπαγωγής μου». Το επενδυτικό σας σχέδιο πρέπει να 

φέρει την κατάσταση «Υποβεβλημένη» και η τελευταία στήλη «Ημερομηνία Οριστικής 

Υποβολής» θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη.” 

Αναίρεση Προσωρινής Υποβολής:  

Σε περίπτωση που ενώ έχουμε προχωρήσει σε «ηλεκτρονική υποβολή» και η ενέργεια 

έχει πάρει την κατάσταση «Προσωρινά Υποβεβλημένη», επιθυμούμε για οποιοδήποτε λόγο 

να αναιρέσουμε και να επιστρέψουμε την ενέργεια σε κατάσταση «Σχέδιο», υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα.  

Μεταβαίνουμε εκ νέου στην αρχική οθόνη της αίτησης υπαγωγής μας (η ενέργεια 

είναι πλέον οριστικοποιημένη) και από το μενού στα δεξιά με τίτλο «Ενέργειες» επιλέγουμε 

την «Αναίρεση Προσωρινής Υποβολής». Έπειτα, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο 

πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση» αναιρείται η «ηλεκτρονική υποβολή» της ενέργειας και 

επιστρέφει στην κατάσταση «Σχέδιο». Πλέον τα ΒΗΜΑΤΑ Ι έως και VI είναι και πάλι 

ανοικτά προς επεξεργασία. Τα στοιχεία που έχουμε συμπληρώσει καθώς και τα αρχεία και 

δικαιολογητικά που έχουμε επισυνάψει διατηρούνται. 

 

6.2.8 Εκτυπώσεις 

Οι ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ είναι το όγδοο και τελευταίο βήμα στο οποίο πρέπει να 

μεταβούμε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. 

Στο Βήμα αυτό (No. VIΙΙ) παράγονται οι διάφορες εκτυπώσεις των προηγούμενων 

Βημάτων. Τα παραγόμενα εκτυπωτικά φέρουν πάντα στο κάτω δεξιά υποσέλιδο τον κωδικό 

φακέλου του επενδυτικού μας σχεδίου και την κατάσταση της ενέργειας της αίτησης 

υπαγωγής «Σχέδιο / Προσωρινά Υποβεβλημένη / Υποβεβλημένη).  

Η εκτύπωση που ουσιαστικά παράγεται από το σύστημα είναι η αίτηση – 

ερωτηματολόγιο με όλα όσα συμπληρώσαμε σε όλα τα πεδία, το οποίο μαζί με όλα τα 

επισυναπτόμενα αποτελεί τον ολοκληρωμένο φάκελο υποψηφιότητας της αίτησης υπαγωγής 

η οποία μπορεί να υποβληθεί και σε έντυπη μορφή στον αρμόδιο φορέα. 
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6.3 Τεκμηρίωση Επενδυτικού Σχεδίου 

Τέλος, στο Υποκεφάλαιο 6.3, αποτυπώνονται τα βασικά σημεία τεκμηρίωσης του 

επενδυτικού σχεδίου, με έμφαση στην ανάλυση βιωσιμότητας της επιχείρησης και στα 

στοιχεία που τεκμηριώνουν τα κριτήρια τα οποία αποτελούν βαθμολογούμενα για την 

επιχείρηση δικαιούχο.  

6.3.1 Δομή Οικονομοτεχνικής Μελέτης  

Η οικονομοτεχνική μελέτη είναι η μελέτη που υποβάλλει ο υποψήφιος φορέας μαζί με 

την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού του σχεδίου, σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο, το 

οποίο αποτελείται από τις εξής ενότητες. 

Εισαγωγή 

Συνοπτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου (σύντομη περιγραφή αντικειμένου 

και χαρακτηριστικών επενδυτικού σχεδίου, τόπος εγκατάστασης, συνολικό κόστος, αναφορά 

της σκοπιμότητας και των στόχων της επιχείρησης από την υλοποίηση αυτού καθώς και 

τεκμηρίωση του χαρακτήρα αρχικής επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 

του άρθρου 5). 

Ενότητα Α: Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου  

α. Στοιχεία ίδρυσης φορέα: Χρόνος ίδρυσης – σύντομο ιστορικό ανάπτυξης, καταστατικός 

σκοπός. 

β. Εταιρική - Μετοχική Σύνθεση: Η εταιρική μετοχική σύνθεση θα πρέπει να 

αποτυπώνεται: 

- κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και 

- όπως θα είναι κατά τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου 

γ. Μετοχικό/Εταιρικό/Συνεταιριστικό Κεφάλαιο (κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής). 

δ. Στοιχεία μετόχων/εταίρων/μελών του φορέα: Σύντομη παρουσίαση της δραστηριότητας 

των βασικών συμμετεχόντων στο φορέα καθώς και των προσώπων που ασκούν διοίκηση και 

κυρίαρχη επιρροή (κατά την αίτηση και κατά το χρόνο έναρξης εργασιών). 
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ε. Δραστηριότητα του φορέα: Σύντομη αναφορά στη δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας 

και τυχόν σχόλια– παρατηρήσεις επί των απολογιστικών στοιχείων του Προσαρτήματος 1 της 

Οικονομοτεχνικής Μελέτης, όπως περιγράφεται κατωτέρω.  

στ. Τεκμηρίωση πλήρωσης χαρακτηριστικών των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων του 

άρθρου 12 

Στην περίπτωση που ο φορέας κρίνει ότι πληροί τα χαρακτηριστικά των ειδικών 

κατηγοριών ενισχύσεων του άρθρου 12 της παρούσας, αναφορά και αιτιολόγηση της 

ιδιότητας της επιχείρησης ανά περίπτωση (εξωστρεφής, καινοτόμα, αυξημένης απασχόλησης, 

αυξημένης προστιθέμενης αξίας κ.λπ.). 

ζ. Μέγεθος φορέα επενδυτικού σχεδίου.: Αναφορά στο μέγεθος του φορέα.  

Το μέγεθος του φορέα προσδιορίζεται σύμφωνα με τον ορισμό της Σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, με βάση την εταιρική σύνθεση που 

δηλώνεται ότι αυτός θα έχει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, και 

όχι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Για το λόγο αυτό ο φορέας θα πρέπει να 

προσδιορίσει τυχόν συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με βάση την εταιρική 

σύνθεση όπως θα ισχύει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών και να υποβάλει τα σχετικά 

δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αναφέρονται στο οικείο εδάφιο του παρόντος. Σε 

περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου προκύψει μετά από διαδικασία 

συγχώνευσης υφιστάμενων εταιριών, το μέγεθος προσδιορίζεται αθροιστικά βάσει των 

συνολικών οικονομικών στοιχείων και στοιχείων απασχόλησης των υπό συγχώνευση 

εταιρειών. 

Ενότητα Β: Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου 

α. Σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης δραστηριότητας, της παραγωγικής διαδικασίας 

και του χρησιμοποιούμενου πάγιου ενεργητικού 

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, 

σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης δραστηριότητας, της παραγωγικής διαδικασίας και του 

χρησιμοποιούμενου πάγιου ενεργητικού (με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού). 

β. Αναφορά έργων ή/και εγκαταστάσεων, νέων είτε ήδη υφιστάμενων που θα 

εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται και μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού 

σχεδίου. 
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Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών 

ομάδων ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά». 

γ. Περιγραφή του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και της παραγωγικής διαδικασίας 

αυτού. 

Γενική παρουσίαση, στοιχεία οικοπέδου και κυριότητας αυτού, περιγραφή κτιριακών 

εγκαταστάσεων, τρόπος κατασκευής, επιφάνειες και χρήσεις χώρων, περιγραφή παραγωγικής 

διαδικασίας και τεχνική περιγραφή των βασικών εργασιών και εξοπλισμού κατά κατηγορία 

δαπανών (σε αντιστοιχία με τον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους του ΠΣΚΕ), με αναφορά σε 

επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (προσφορές, σχέδια). 

Ανάλυση και τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας των δαπανών εντός και εκτός 

περιφερειακών ενισχύσεων. 

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο ενισχύεται για το μισθολογικό κόστος 

απαιτείται να περιγράφεται το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα ανωτέρω και να 

αναλύονται οι επιλέξιμες δαπάνες αυτού, καθώς επίσης να αναλύεται και να τεκμηριώνεται ο 

τρόπος υπολογισμού του εκτιμώμενου μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που 

προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 

δ. Δυναμικότητα - Ισχύς:  

Τεκμηρίωση της δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου με αναφορά στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά αυτού (συσχετισμός με τεχνική περιγραφή ή/και προσφορές). 

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, 

αναλύεται η υφιστάμενη δυναμικότητα αυτών. Ειδικότερα: 

Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου της παραγράφου 3.γ του Άρθρου 5, 

(διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν 

παραχθεί ποτέ σε αυτήν): 

Περιγραφή των στοιχείων ενεργητικού που θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται 

και μετά τη διαφοροποίηση της παραγωγής. Περιγραφή του υφιστάμενου πάγιου εξοπλισμού 

με σήμανση αυτού που θα χρησιμοποιηθεί και μετά την επένδυση με αναφορά και στο τμήμα 

(%) κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητες του 

επενδυτικού σχεδίου και σε συμφωνία με το Μητρώο Παγίων που υποβάλλεται ως 

δικαιολογητικό. 
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Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου της παραγράφου 3.δ του Άρθρου 5, 

(θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας): 

Περιγραφή των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα η οποία 

πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αναλυτική περιγραφή του υφιστάμενου πάγιου εξοπλισμού με 

σήμανση αυτού που συνδέεται με τη δραστηριότητα στην οποία αφορά η θεμελιώδης αλλαγή 

(σε συμφωνία με το απόσπασμα Μητρώου Παγίων που υποβάλλεται ως δικαιολογητικό). 

Ενότητα Γ: Στοιχεία απασχόλησης (υφιστάμενης και νέας) 

Παρουσίαση των υφιστάμενων και νέων θέσεων απασχόλησης σε συσχετισμό με τα 

στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό Πίνακα Απασχόλησης του Προσαρτήματος 1 της 

Οικονομοτεχνικής Μελέτης και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ειδικότερα: 

α. Τεκμηρίωση του υπολογισμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης του φορέα του 

επενδυτικού σχεδίου σε ΕΜΕ κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της 

αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του καθεστώτος σε συμφωνία με τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά. 

β. Ανάλυση των δημιουργούμενων με το επενδυτικό σχέδιο νέων θέσεων απασχόλησης 

και τεκμηρίωση του υπολογισμού αυτών σε ΕΜΕ.  

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο ενισχύεται με τη μορφή επιδότησης του 

κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σαφής προσδιορισμός των ειδικοτήτων και της 

εκπαιδευτικής βαθμίδας αυτών. 

Ενότητα Δ: Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηματοδότησης 

α. Παρουσίαση συγκεντρωτικού πίνακα κόστους ανά κατηγορία δαπάνης, ομάδα 

δαπάνης και χαρακτηρισμό αυτής ως περιφερειακής ή μη, σε συμφωνία με τα στοιχεία που 

έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ. 

β. Παρουσίαση χρηματοδοτικού σχήματος, σε συμφωνία με τα στοιχεία που έχουν 

υποβληθεί στο ΠΣΚΕ. 

γ. Ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης: Ιδιαίτερα αναλύονται: 

- ο τρόπος κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων, σε συσχετισμό με τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά, 
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- οι εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, με ειδική αναφορά στις περιπτώσεις που 

αυτές περιέχουν κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (π.χ. εγγυήσεις Δημοσίου, 

χαμηλότοκα δάνεια κ.λπ.). 

Ενότητα Ε: Προβλέψεις βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου 

α. Ανάλυση των παραδοχών βιωσιμότητας και στοιχεία για την τεκμηρίωση αυτών: 

οικονομικά στοιχεία προηγούμενης λειτουργίας της επιχείρησης και του κλάδου, τεκμηρίωση 

της δυνατότητας διάθεσης των προϊόντων - υπηρεσιών του επενδυτικού σχεδίου στην 

ελληνική και ξένη αγορά κ.α. 

β. Τυχόν σχόλια – παρατηρήσεις επί των σχετικών πινάκων του Προσαρτήματος 1 της 

Οικονομοτεχνικής Μελέτης.  

Για την οικονομοτεχνική μελέτη εξετάζονται τα εξής: 

α)  Περιλαμβάνονται οι Ενότητες και τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 

της οικείας προκήρυξης ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του επενδυτικού 

σχεδίου. 

β)  Περιλαμβάνεται αναφορά έργων ή/και εγκαταστάσεων, νέων ή υφιστάμενων που θα 

εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται και μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού 

σχεδίου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος 

ευπαθών ομάδων ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και 

αγαθά. Σε διαφορετική περίπτωση, ζητούνται διευκρινήσεις σχετικά με το πώς 

εξασφαλίζεται η πρόσβαση. 

Σε περίπτωση μη πλήρωσης του σημείου ελέγχου το σχέδιο απορρίπτεται στο σύνολό του 

(ερωτήσεις ελέγχου νομιμότητας 1.1.2, 5.1.9) 

 

6.3.2 Βιωσιμότητα επιχείρησης 

Η οικονομοτεχνική μελέτη συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι Προσαρτήματα 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συνυποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ. 

Προσάρτημα 1 Οικονομοτεχνικής Μελέτης (αρχείο .xls στο οποίο θα πρέπει να 

εμφανίζονται και οι συναρτήσεις υπολογισμού των τιμών): Πίνακες Προβλέψεων 
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Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην 

ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου. 

Προσάρτημα 2 Οικονομοτεχνικής Μελέτης: Σχέδια αποτύπωσης εγκαταστάσεων 

επενδυτικού σχεδίου: τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης, βασικά 

αρχιτεκτονικά σχέδια υφιστάμενων και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, και σχέδιο διάταξης 

υφιστάμενου και νέου μηχανολογικού εξοπλισμού (lay out). 

Για τα παραρτήματα εξετάζονται τα εξής: 

Προσάρτημα 1 (Αρχείο xls «Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών 

Στοιχείων Φορέα») εξετάζονται ότι: 

α.  Το αρχείο έχει υποβληθεί με συναρτήσεις και όχι με τιμές καθώς και ότι είναι 

συμπληρωμένα τουλάχιστον τα παρακάτω φύλλα «ΛΜΟΣ ΕΚΜΕΤ» και «ΔΕΙΚΤΗΣ 

IRR». 

β.  Είναι συμπληρωμένα τα φύλλα «ΕΜΕ 3 ΔΙΑΧΕΙΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ» για το φορέα και για 

τις συνεργαζόμενες /συνδεδεμένες επιχειρήσεις, «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΑΡ.12» και «ΥΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΙΘ. ΑΞΙΑΣ αρ. 12», εφόσον απαιτούνται με βάση τα 

δηλωθέντα στην αίτηση υπαγωγής και στο φάκελο τεκμηρίωσης. 

Σε περίπτωση μη πλήρωσης του σημείου ελέγχου το σχέδιο απορρίπτεται στο σύνολό του 

(ερώτηση ελέγχου νομιμότητας 1.1.3) 

Προσάρτημα 2 Οικονομοτεχνικής Μελέτης με τα σχέδια αποτύπωσης εγκαταστάσεων 

επενδυτικού σχεδίου (υποβάλλονται κατά περίπτωση όπου απαιτούνται). 

Εξετάζεται η υποβολή των δικαιολογητικών του Προσαρτήματος 2 (εφόσον 

απαιτείται). Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται κατά περίπτωση με βάση το είδος του 

επενδυτικού σχεδίου και τις επιλέξιμες δαπάνες αυτού. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσοτέρων εκ των δικαιολογητικών του 

Προσαρτήματος 2, που καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, αυτό 

απορρίπτεται στο σύνολό του (ερώτηση ελέγχου νομιμότητας 1.1.2). 
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7. Σύνοψη - Συμπεράσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι προφανής η δυσκολία 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά πάρα πολλές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 

μεγέθους και μορφής έχουν πραγματοποιήσει έστω και μία επένδυση. Ειδικότερα, για τις 

αιτήσεις στον επενδυτικό νόμο, όπως αναφέρθηκε και στην παρούσα μελέτη, είναι πάρα 

πολλές, επαληθεύοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων να ενισχυθούν με όποιο τρόπο είναι 

δυνατό. 

Με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις προτάσεων που 

υποβλήθηκαν στον επενδυτικό νόμο ένα έτος περίπου πριν στον πρώτο κύκλο, και 

δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, ήτοι 18/01/2017, προέκυψαν τα εξής:  

 το μεγαλύτερο ποσοστό ενισχύσεων αφορά φοροαπαλλαγές, κάτι που επιβεβαιώνει 

όσους υποστήριξαν από την αρχή την εισαγωγή αυτής της μορφής ενισχύσεων 

στον νέο αναπτυξιακό νόμο.  

 Όμως τα αιτήματα ενισχύσεων με τη μορφή των φοροαπαλλαγών αναμένεται να 

μειωθούν σε έναν βαθμό όσο προχωράει η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων 

και θα εντάσσονται στις επιλαχούσες, μικρότερες επενδύσεις.  

 Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά στοιχεία των αιτήσεων στον νέο 

αναπτυξιακό, οι φοροαπαλλαγές επιλέγονται κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις 

και οι επιχορηγήσεις από τις μικρές.  

 Το τελικό ισοζύγιο θα είναι υπέρ των φοροαπαλλαγών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική 

Επιχειρηματικότητα» υποβλήθηκαν προς ενίσχυση 496 επενδυτικά σχέδια, συνολικού 

προϋπολογισμού 1,55 δισ. ευρώ. 
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Τα 70 επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν από τη 

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ενώ τα υπόλοιπα που απομένουν έχουν υποβληθεί 

και αξιολογούνται από τις Περιφέρειες. Διευκρινίζεται ότι τα επενδυτικά σχέδια άνω των 

3.000.000 ευρώ αξιολογούνται από την κεντρική υπηρεσία, ενώ όσα είναι κάτω των 

3.000.000 ευρώ «παραμένουν» στις Περιφέρειες που ανήκουν.  

Πάντως, από την αξιολόγηση των πρώτων 70 επενδυτικών σχεδίων προκαλεί μεγάλη 

αίσθηση το γεγονός ότι καμία πρόταση δεν αφορά αίτηση για επιχορήγηση της 

δημιουργούμενης απασχόλησης, αν και υπογραμμίζεται ότι τα επενδυτικά σχέδια προβλέπουν 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Όπως προαναφέρθηκε, έως την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα προκηρυχθεί 

και ο δεύτερος κύκλος των καθεστώτων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Ενισχύσεις 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Πέραν όμως των παραπάνω προσκλήσεων, εντός του 

Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθούν για πρώτη φορά και άλλα δύο, εκ των οκτώ συνολικά, 

καθεστώτων του ν. 4399/2016. Πρόκειται για τα καθεστώτα «Επενδύσεις Καινοτομικού 

Χαρακτήρα για ΜΜΕ» και «Συνέργειες και δικτυώσεις». Την ίδια στιγμή θα ανακοινωθούν 

και τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο καθεστώς «Γενική 

Επιχειρηματικότητα», ενώ έως τα μέσα του Φεβρουαρίου θα «αναρτηθούν» και τα 

αποτελέσματα των καθεστώτων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού» και θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον νέο κύκλο των 

προγραμμάτων αυτών.  

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στον νέο κύκλο 

ενισχύσεων του 4399/2016 ανέρχεται στα 750 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Ωστόσο, το 

μεγαλύτερο τμήμα εξ αυτών αφορά ενισχύσεις που θα χορηγηθούν με τη μορφή της 

φοροαπαλλαγής.  

Πιο συγκεκριμένα, από το παραπάνω ποσό, τα 490 εκατ. αφορούν φοροαπαλλαγές και 

τα υπόλοιπα 260 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για επιχορηγήσεις, επιδότηση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. 

Πλέον, από τη στιγμή που θα προκηρυχθούν τα καθεστώτα «Επενδύσεις 

Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» και «Συνέργειες και δικτυώσεις», θα έχουν 

ενεργοποιηθεί τα έξι από τα οκτώ προγράμματα του νέου αναπτυξιακού. Θα απομείνουν τα 
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καθεστώτα «Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία Συμμετοχών» και 

«Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια - Αλυσίδες Αξίας». 

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι δεν αρκεί μόνο οι επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στις 

προσκλήσεις του αναπτυξιακού νόμου αλλά πρέπει πριν ψηφιστούν οι νόμοι και 

δημοσιευτούν τα καθεστώτα ενίσχυσης, το κράτος και οι αρμόδιοι φορείς του να είναι έτοιμοι 

για την αποδοχή αυτή.  

Δυστυχώς, στα πλαίσια του νέου αναπτυξιακού νόμου δεν έχουν ενταχθεί μέχρι 

σήμερα έργα. Οι καθυστερήσεις αυτές στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων οδήγησαν σε 

κλίμα αβεβαιότητας στην αγορά, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι επενδύσεις. Η αποεπένδυση 

στην Ελληνική οικονομία χρειάζεται ένα τεράστιο κύμα νέων επενδύσεων διότι: 

 Από το 2011 ο ετήσιος σχηματισμός καθαρού παγίου κεφαλαίου στην ιδιωτική 

οικονομία είναι καθαρά αρνητικός. 

 Όλες οι χώρες επηρεάστηκαν από την κρίση. αλλά καμία σε τέτοιο βαθμό όσο η 

Ελλάδα. η οποία παρουσιάζει πολύ ασθενή σημάδια ανάκαμψης. 

 Η αποεπένδυση της χώρας από το 2010 έως και το 2017 προσεγγίζεται να φτάσει τα 

ογδόντα ένα (81) δις. €. 

 

Εικόνα 56: Σχηματισμός καθαρού παγίου κεφαλαίου στην ιδιωτική οικονομία (δις €) 

Πηγή: AMECO / ECOFIN 

Δεν αρκεί λοιπόν ένας νόμος «σηµαία» για να μπορέσει να προσελκύσει η Ελλάδα 

επενδυτές. Είναι απαραίτητο να λειτουργήσει ολόκληρο το κράτος υπό καθεστώς ενός υγιούς 
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αναπτυξιακά περιβάλλοντος. Εξάλλου, υπάρχει πληθώρα νοµικών δοµών και επενδυτικών 

σχηµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την οργάνωση και εγκατάσταση µιας 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. 

Είναι πολύ σημαντικό η πολιτική ηγεσία να έχει την ουσιαστική βούληση όχι µόνον 

να θεσµοθετεί νέα µέτρα αλλά και να τα εφαρµόζει µέχρι τέλους και στη συνέχεια να κάνουν 

το ίδιο και τα κατώτερα στρώµατα της διοίκησης που φέρουν ουσιαστικά το βάρος της 

υλοποίησής τους. 

Τέλος, η διοίκηση που θα έχει τη βούληση, αλλά και τα µέσα να παρέχει δηµόσια 

υπηρεσία µε ταχύτητα και ποιότητα, καταπολεμώντας την γραφειοκρατία, θα πρέπει να 

αντιµετωπίζει τον υποψήφιο επενδυτή, ως σύµµαχο και συνεργάτη στην προσπάθεια της 

χώρας για μια υγιή ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς, ο νέος νόμος αναμένεται να διοχετεύσει περί τα 480 

εκατομμύρια ευρώ ενισχύσεων στην αγορά ως το 2022, ένα ποσό χαμηλό, μόλις υποδιαίρεση 

του “επενδυτικού σοκ” που χρειάζεται για να βγει η Ελλάδα από την κρίση τα επόμενα 

χρόνια. 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η μελέτη, για να χρησιμοποιηθεί ως εγχειρίδιο από 

υποψήφιους επενδυτές που θα υποβάλλουν προτάσεις επιτυχώς στον δεύτερο κύκλο, αλλά 

και για όσους έχουν υποβάλλει στον πρώτο κύκλο και θα υλοποιήσουν μόλις βγουν οι 

οριστικές εντάξεις, εντός του 2018. 

Θα ήταν σκόπιμο, εφόσον προκηρυχθούν τα υπόλοιπα καθεστώτα του Ν. 4399/2016 

και περάσει η προθεσμία υποβολής τους, να αναπτυχθεί μια νέα μελέτη με τα μέχρι τότε 

αποτελέσματα του α’ κύκλου, εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχουν ενταχθεί ακόμη έργα. Έπειτα 

μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων του β΄κύκλου θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει μια σύγκριση 

των δύο κύκλων, πόσο ανταποκρίθηκαν οι Έλληνες επιχειρηματίες και τί αντίκτυπο είχε αυτό 

στην Ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις της. 
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