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ΣΤΟΧΟΣ 
 
Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο μπορεί να υπαχθεί 

το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες 

και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 
Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι  επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην 

ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες 

μορφές: Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό 

συγχώνευση, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του 

επενδυτικού σχεδίου, Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο 

ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις).  

Στο παρόν καθεστώς δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής όλων των επενδυτικών σχεδίων που προβλέπονται από τον 

Αναπτυξιακό Νόμο. 

ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ 
 
• Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και camping που 

ανήκουν/αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3* ή σε 2* για εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων  
•    Σύνθετα τουριστικά καταλύματα (μόνο στο καθεστώς 8)  
•    Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής  
•    Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού από cluster  
•    Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων από ΚοινΣεπ 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 
 Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για το παρόν καθεστώς, στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, αναμένεται να είναι αρχές Δεκ. 2017. 
 Καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών ορίζεται η 15/3/2018. 
 Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 
 Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.  
 Τα επενδυτικά σχέδια ολοκληρώνονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη 

της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
 
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 
Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.  
Ελάχιστο ύψος επένδυσης: 75.000€ 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.  
Mέγιστο ύψος ενίσχυσης:  5 εκ. € ανά επενδυτικό σχέδιο, τα 10 εκ. € ανά επιχείρηση και τα 20 εκ. € ανά όμιλο. 
 
 
 
 

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 
 

Στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπονται οκτώ (8) διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης, μέσω των οποίων 
θα γίνεται η προκήρυξη για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι 
προϋποθέσεις ένταξης στο πλαίσιο του καθεστώτος: Γενική Επιχειρηματικότητα 
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Τα ποσοστά ενίσχυσης, τα οποία σύμφωνα με τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ισχύουν έως την 31-12-
2017, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα  

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΜΕΓΑΛΗ  ΜΕΣΑΙΑ  ΜΙΚΡΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ  25% 35% 45% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  25% 35% 45% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  25% 35% 45% 

ΗΠΕΙΡΟΣ  25% 35% 45% 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  25% 35% 45% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  25% 35% 45% 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  25% 35% 45% 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  15% 25% 35% 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  15% 25% 35% 

ΚΡΗΤΗ  15% 25% 35% 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ  15% 25% 35% 

ΒΟΙΩΤΙΑ  10% 20% 30% 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ  10% 20% 30% 

ΕΥΒΟΙΑ  10% 20% 30% 

ΦΩΚΙΔΑ  10% 20% 30% 

ΑΤΤΙΚΗ  10% 20% 30% 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  10% 20% 30% 

 
ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς, δύναται να ενισχυθούν με τα εξής: 

 Φορολογική απαλλαγή,  

 Επιχορήγηση,  

 Επιδότηση χρηματοδοτική μίσθωσης,  

 Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης   

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος είναι οι ακόλουθες: 
Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: 

 Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων από 45% έως 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. 

 Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει 
παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως 7 ετών). 

 Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 
 Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη 

λήξη. 
 Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις. 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού: 
 Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, 

ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων. 
 Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και 

συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. 
Μισθολογικό κόστος: 

 Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και για διάστημα 2 ετών (δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες δαπάνες). 

Λοιπές δαπάνες: 
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων. 
 Δαπάνες εκκίνησης: για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 


