Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011
Είδη Επιχορηγήσεων / Ενισχύσεων
Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011, με φάσμα εφαρμογής το μεγαλύτερο
μέρος της ελληνικής επικράτειας, προσφέρει τα ακόλουθα είδη επιχορήγησης /
ενίσχυσης (τα κατωτέρω είδη συνυπολογίζονται για το καθορισμό του συνολικού
ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο και παρέχονται
εναλλακτικά ως εξής α) επιχορήγηση ή / και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
και φορολογική απαλλαγή β) φορολογική απαλλαγή):
1. Επιχορήγηση
Παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών
του επενδυτικού σχεδίου
2. Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για την
απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση της
μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.
3. Φορολογική Απαλλαγή
Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου
εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία
προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 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
αφορολόγητο αποθεματικό.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες
συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ (για ατομικές επιχειρήσεις με βιβλία)
• Οι επιχειρήσεις (π.χ. ατομικές) των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των
€300.000, υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης, υποχρεούνται το αργότερο μέχρι
την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν με μορφή
εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού.
Στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια
τα οποία χωρίζονται σε δύο (2) κύριες κατηγορίες, τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια και
τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια και καθεμία από αυτές σε περισσότερες
υποκατηγορίες.
 BiT – Business & Information Technology  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ος
 Βασιλέως Κωνσταντίνου 198 (2 Όροφος), Κορωπί, 194 00 
210-6621000-1  Fax 210-6621002 
  www.bit.com.gr  | info@bit.com.gr 

1 / 21

Γεωγραφικές Ζώνες
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
Νομοί & Περιφέρειες
ΠΕΡΙΟΧΗ
Νομός Αττικής & Νομός Βοιωτίας
Α
Περιλαμβάνει τους Νομούς:
Β

Γ

• της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισας, Μαγνησίας)
• της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης)
• τον Νομό Κοζάνης
• της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας)
• της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας)
• της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων)
Περιλαμβάνει τους Νομούς:
• της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας)
• της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Τρικάλων, Καρδίτσας)
• της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας,
Ημαθίας, Πιερίας)
• της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Δράμας,
Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου)
• της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας)
• της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου)
• της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας)
• της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου)
• Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας,
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου)
• τον Νομό Ευρυτανίας
• της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς)

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια
I.
Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας
Στην συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων περιλαμβάνεται το σύνολο των
επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του Επενδυτικού
Νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων ή σε
μία από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων.
Στην κατηγορία αυτή παρέχονται φορολογικές απαλλαγές κατά το ποσοστό του
κατωτέρω πίνακα ενισχύσεων.
II.
Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των
επιχειρήσεων με την εγκόλπωση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως
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συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογίες
εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς
και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.
Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής
μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και για τις νέες1
επιχειρήσεις σε ποσοστό 90%. Το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με ποσοστό
φορολογικής απαλλαγής.
Για το τρέχον έτος (2011) οι δραστηριότητες που εντάσσονται στην κατηγορία των
επενδυτικών σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης είναι:
i.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Κλάδος Μεταποίησης
Βιομηχανία Τροφίμων
Ποτοποιία
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από
έπιπλα ‐ κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπάρτο πλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών
σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή
μηχανοκίνητων
οχημάτων,
ρυμουλκούμενων
και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

1

Νέες θεωρούνται οι επιχειρήσεις όταν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
διαδικασίες ίδρυσης τους, καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί εντός των προηγούμενων 24 μηνών από το χρόνο υποβολής
της αίτησης.
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ii Κλάδος Παροχής Νερού, Επεξεργασίας Λυμάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και
Δραστηριότητες Εξυγίανσης
36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
37.00.11.01 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
38.12 Συλλογή επικινδύνων απορριμμάτων
38.2 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
38.3 Ανάκτηση υλικών
39
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση
αποβλήτων
40 Κλάδος Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
58.2 Έκδοση λογισμικού
62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
63.11.11 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
59 Κλάδος Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων
72.1 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
III.
Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής
Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που
αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες
και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές
εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης
υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση,
ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.
Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής
μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες
επιχειρήσεις σε ποσοστό 80%. Το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με ποσοστό
φορολογικής απαλλαγής.
Στην κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής εντάσσεται, για
το έτος 2011, το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια
I.
Σχέδια Επιχειρηματικότητας των Νέων
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση
και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο
των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν
έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την
διαχείριση της Εταιρίας.

 BiT – Business & Information Technology  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ος
 Βασιλέως Κωνσταντίνου 198 (2 Όροφος), Κορωπί, 194 00 
210-6621000-1  Fax 210-6621002 
  www.bit.com.gr  | info@bit.com.gr 

4 / 21

Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχεται ενίσχυση, σε εφαρμογή του
Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία το ύψος της οποίας, για το σύνολο
των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Η παραπάνω ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέντε, μετά την ίδρυση της, έτη
λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ συνολικά, σε
περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ συνολικά. Το κατ' έτος χορηγούμενο
ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.
II.
Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000
ευρώ.
Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα
ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων του νόμου, το ύψος των οποίων, για το
σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
Για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια το χορηγούμενο ποσοστό ενίσχυσης
προσδιορίζεται ως εξής:
• για το τμήμα μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100%
του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,
• για το τμήμα που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ μέχρι
και εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50% του κατά
περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,
• για το τμήμα που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ
παρέχεται το 30% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής
ενίσχυσης.
• Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται με τη μορφή επιχορήγησης ή και
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε
επενδυτικό σχέδιο το 60% της συνολικής ενίσχυσης.
III.
Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων
πολυετών (2‐5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει
παρέλθει τουλάχιστον 5‐ετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους
2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και
επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες
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κατάρτισης των εργαζομένων, με έναν η περισσότερους από τους επόμενους
στόχους:
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης
• Παραγωγή και προώθηση επώνυμων προϊόντων ή και υπηρεσιών
• Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων προϊόντων,
υπηρεσιών ή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών
• Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σημαντικά βελτιωμένων ή
τελείως διαφοροποιημένων, σε σχέση με τα υφιστάμενα βασικά προϊόντα ή
υπηρεσίες της επιχείρησης.
Στην κατηγορία αυτή παρέχονται φορολογικές απαλλαγές κατά το ποσοστό του
κατωτέρω πίνακα ενισχύσεων.
IV.
Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα
συνέργειας και δικτύωσης και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα
οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε
αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση,
είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό
περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.
Τα σχήματα αυτά πρέπει να απαρτίζονται από 10 τουλάχιστον επιχειρήσεις στην
Περιφέρεια Αττικής και στον Νομό Θεσσαλονίκης και από 5 τουλάχιστον
επιχειρήσεις στους λοιπούς Νομούς της Επικράτειας, καθώς και να λειτουργούν
υπό μορφή Κοινοπραξίας.
Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις, όπως κοινές
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, αποθήκευσης,
διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων και κατά περίπτωση υπηρεσιών,
κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου, κοινή πιστοποίηση και
σήμα ποιότητας, κοινή εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού κ.α.
Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχονται οι προβλεπόμενες από το
Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό ενισχύσεις, το ύψος των οποίων, για το σύνολο των
επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Εξαιρέσεις
ΔΕΝ Υπάγονται στις διατάξεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011:
1. Ο τομέας του χάλυβα,
2. Ο τομέας των συνθετικών ινών
3. Ο τομέας του άνθρακα
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4. Ο τομέας της ναυπηγίας
5. Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των
θυγατρικών εταιρειών τους στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν
οι δημόσιοι αυτοί φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%. Επίσης, επενδυτικά
σχέδια εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α'
και β' βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους
κεφαλαίου, ή λαμβάνουν τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τους φορείς
αυτούς που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.
6. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του
αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας, με την επιφύλαξη, πλην των περιπτώσεων
σχεδίων συνέργειας και δικτύωσης.
7. Προβληματικές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες
Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές
8. Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για
λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης
έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
9. Επενδυτικά σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης
ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι
ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
10. Οι ακόλουθοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας:
• 35.11.10.09 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
συστήματα
• 41 ‐ Κατασκευές κτηρίων.
• 42 ‐ Έργα πολιτικού μηχανικού, με εξαίρεση την κατασκευή παράκτιων και
λιμενικών έργων και τις κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και
λιμενικές κατασκευές.
• 43 ‐ Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
• 45 ‐ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών.
• 46 ‐ Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών.
• 47 ‐ Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών.
• 56 ‐ Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
• 60 ‐ Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
• 64 ‐ Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
• 65 ‐ Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
• 66 ‐ Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και
τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
• 68 ‐ Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
• 69 ‐ Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
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70 ‐ Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων ‐ δραστηριότητες παροχής
συμβουλών διαχείρισης.
• 71 ‐ Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών ‐
τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
• 73 ‐ Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
• 75 ‐ Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
• 77 ‐ Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
• 78 ‐ Δραστηριότητες απασχόλησης.
• 79 ‐ Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
• 80 ‐ Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
• 81 ‐ Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς
χώρους.
• 84 ‐ Δημόσια διοίκηση και άμυνα ‐ υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
• 85 ‐ Εκπαίδευση
• 86 ‐ Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εκτός των επενδύσεων τουρισμού
υγείας, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης μονάδων παροχής
στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
• 88 ‐ Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
• 90 ‐ Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
• 92 ‐ Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
• 93 ‐ Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας.
• 94 ‐ Δραστηριότητες οργανώσεων.
• 96 ‐ Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
• 97 ‐ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
• 98 ‐ Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή
μη διακριτών αγαθών ‐και υπηρεσιών ‐για ίδια χρήση
• 99 ‐ Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων
Οι επενδύσεις που αφορούν
• την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων.
Εξαιρούνται οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση ή τον
εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που
ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
καθώς και οι επενδύσεις τουρισμού υγείας.
• Εξαιρούνται επίσης οι επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον τριών (3)
αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών
μονάδων που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και
ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
• τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων
πριν παρέλθει 6‐ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης
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εκσυγχρονισμού της μονάδας. Στην 6‐ετία από την έναρξη λειτουργίας της
μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά
το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης
ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για
ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή
μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.
την ανέγερση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό αυτοεξυπηρετούμενων
καταλυμάτων,
ενοικιαζόμενων
δωματίων
και
ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από την τάξη.

Έναρξη Υλοποίησης / Ιδία Συμμετοχή
Η έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται μετά τη δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του Α. Ν.
3908/2011.
Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που λαμβάνουν
ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο
του 25% των ενισχυόμενων δαπανών.
Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ο
δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το 25% του επενδυτικού κόστους
είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, υπό την
προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση.
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον παρόντα νόμο
υποβάλλονται τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών
Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων θα είναι μέχρι δύο (2) έτη, με δικαίωμα
παράτασης κατ' ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέσεις ότι (α) η υποβολή του
αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από
τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση
υπαγωγής και (β) έχει πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του
εγκριθέντος έργου.

Επιλέξιμες Δαπάνες
1.
Υλικά περιουσιακά στοιχεία
Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και των
συνδεδεμένων με αυτές ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι
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δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μέχρι 40% του ενισχυόμενου
κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική
μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
¾ η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
¾ αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
¾ η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
¾ αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανόμενων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των
μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας
καθώς και των φορτηγών ψυγείων μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
της μονάδας.
Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η
χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη
της μίσθωσης. Δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν μισθώματα χρηματοδοτικής
μίσθωσης μεταφορικών μέσων και τεχνικών εγκαταστάσεων.
2.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Δαπάνες συστημάτων και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και
εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για
την μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων
τεχνικών γνώσεων κ.α.
Τα άυλα περιουσιακά πρέπει:
¾ να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού,
¾ να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση,
¾ να αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά και
¾ να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραμένουν
στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την περιφερειακή ενίσχυση
για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και
δύναται να ενισχυθεί μόνο για επενδύσεις Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.
3.
Για έργα και προγράμματα Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτομίας
Τα έργα αυτά θα πρέπει να σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της
επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε
 BiT – Business & Information Technology  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ος
 Βασιλέως Κωνσταντίνου 198 (2 Όροφος), Κορωπί, 194 00 
210-6621000-1  Fax 210-6621002 
  www.bit.com.gr  | info@bit.com.gr 

10 / 21

συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε και παράλληλα πραγματοποιούνται
εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Στα «έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας»
περιλαμβάνονται η εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη, σύμφωνα με
την ορολογία του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία, και η απόκτηση
και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας.
Ως «εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη» νοείται η απόκτηση, ο
συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών,
τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την
παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα,
μεθόδους ή υπηρεσίες. Η εφαρμοσμένη έρευνα δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις
τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα,
γραμμές παραγωγής μεταποιητικές μεθόδους, υφιστάμενες υπηρεσίες και άλλες
λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν,
ενδεχομένως, βελτιώσεις.
Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για εφαρμοσμένη έρευνα δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου,
προσαυξανόμενο κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και 20% για μικρές
επιχειρήσεις, αν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ.
Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για απόκτηση και επικύρωση
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 35% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου
για μεσαίες επιχειρήσεις και το 45% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου για μικρές επιχειρήσεις.
4.
Οι δαπάνες που αφορούν μελέτες και αμοιβές συμβούλων
Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του
ενεργητικού και ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια Μικρών & Μεσαίων
Επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου και έως του ποσού των 50.000,00 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης των
δαπανών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους
αυτών. Ως «μελέτες και αμοιβές συμβούλων» νοούνται αυτές που αφορούν π.χ.,
ανάπτυξη & πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων (π.χ., ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, ISO 22000:2005), την παρακολούθηση του υποβαλλόμενου και
υλοποιούμενου επενδυτικού σχεδίου.
Τα ειδικά επενδυτικά σχέδια Επιχειρηματικότητας των Νέων δύνανται να
περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και
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υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση
σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, καθώς και δαπάνες που
πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και
αφορούν:
¾ τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το
επιτόκιο αναφοράς,
¾ δαπάνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και δαπάνες
χρησιμοποίησης τεχνολογικών υποδομών που δημιουργούνται με εθνική και
κοινοτική χρηματοδότηση,
¾ δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές
επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων),
¾ δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
παραγωγής,
¾ δαπάνες για μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι' αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους
ενισχύσεις.

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
Δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν:
1. Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης εκτός από τις περιπτώσεις των
επενδυτικών σχεδίων επιχειρηματικότητας νέων.
2. Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων.
3. Τα μέσα μεταφορών και ο εξοπλισμός μεταφορών για επενδυτικά σχέδια
στον τομέα των μεταφορών.
4. Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
5. Τις εξαγόμενες ποσότητες και τη συγκρότηση ή τη λειτουργία δικτύου
διανομής.
6. Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς
κτηριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που
αφορά την αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.
7. Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών
παγίων στοιχείων.
8. Την ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν
ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει
παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει
μισθωθεί για το σκοπό αυτόν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ετών. Η δεκαπενταετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης.

 BiT – Business & Information Technology  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ος
 Βασιλέως Κωνσταντίνου 198 (2 Όροφος), Κορωπί, 194 00 
210-6621000-1  Fax 210-6621002 
  www.bit.com.gr  | info@bit.com.gr 

12 / 21

Ποσοστά Ενισχύσεων ανά Περιοχή

Ποσοστό
Ενίσχυσης
Περιφέρειες

Νότιο Αιγαίο

Περιοχή Α
Από 15% ‐ 25%

Νομοί

Κυκλάδων
Δωδεκανήσου

Περιοχή Β
Από 15% ‐ 40%

Περιοχή Γ
Από 15% ‐ 50%

Ζώνες Όρια Εγκεκριμένου
Ποσοστά ενίσχυσης
Χάρτη
Μεγάλες
Μεσαίες
Μικρές και
Περιφερειακών
επιχειρήσεις επιχειρήσεις
πολύ μικρές
Ενισχύσεων
επιχειρήσεις
Γ
15%
15%
25%
35%
Γ
15%
15%
25%
35%

Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος
Φωκίδος
Ευβοίας
Βοιωτίας
Ευρυτανίας
Κεντρική
Θεσσαλονίκης
Μακεδονία
Χαλκιδικής
Κιλκίς
Πέλλας
Ημαθίας
Πιερίας
Σερρών

Β
Β
Β
Α
Γ
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ

15%
20%
15%
15%
20%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

15%
20%
15%
15%
20%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

25%
30%
25%
20%
30%
35%
35%
40%
40%
40%
40%
40%

35%
40%
35%
25%
40%
40%
40%
50%
50%
50%
50%
50%

Δυτική
Μακεδονία

Γρεβενών
Κοζάνης
Φλώρινας
Καστοριάς

Γ
Β
Γ
Γ

30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%

40%
35%
40%
40%

50%
40%
50%
50%

Αττική
Θεσσαλία

Αττική
Λάρισα
Μαγνησία
Καρδίτσα
Τρίκαλα

Α
Β
Β
Γ
Γ

20%
30%
30%
30%
30%

15%
30%
30%
30%
30%

20%
35%
35%
40%
40%

25%
40%
40%
50%
50%

Ιόνια

Κέρκυρα
Λευκάδα
Κεφαλληνία
Ζάκυνθος

Γ
Γ
Γ
Γ

30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%

40%
40%
40%
40%

50%
50%
50%
50%

Κρήτη

Ηράκλειο
Χανιά
Λασίθι
Ρέθυμνο

Β
Β
Β
Β

30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%

35%
35%
35%
35%

40%
40%
40%
40%

Γ
Γ
Β
Β
Β

30%
30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%
30%

40%
40%
35%
35%
35%

50%
50%
40%
40%
40%

Πελοπόννησος Λακωνία
Μεσσηνία
Κορινθία
Αρκαδία
Αργολίδα
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Β. Αιγαίο

Ανατολική
Μακεδονία
και
Θράκη

Ήπειρος

Λέσβος
Χίος
Σάμος
Καβάλα
Ξάνθη
Ροδόπη
Δράμα
Έβρος

Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ

30%
30%
30%
40%
40%
40%
40%
40%

30%
30%
30%
40%
40%
40%
40%
40%

40%
40%
40%
45%
45%
45%
45%
45%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

Ιωάννινα
Άρτα
Πρέβεζα

Γ
Γ
Γ

40%
40%
40%

40%
40%
40%

45%
45%
45%

50%
50%
50%

Γ
Β
Γ

40%
40%
40%

40%
30%
40%

45%
35%
45%

50%
40%
50%

Γ

40%

40%

45%

50%

Θεσπρωτία
Δυτική Ελλάδα Αχαΐα
Αιτωλοακαρνανία
Ηλεία

¾ Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές
Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται, κατ’
εξαίρεση πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίων μονάδων των ποσοστών του
ανωτέρω Πίνακα και μέχρι το ανωτέρω όριο του Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων.
¾ Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις
περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της
Ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης και μέχρι το ποσοστό
50% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Καταβολή Ενίσχυσης
I.

Επιχορήγηση Κεφαλαίου

•
Προκαταβολή
Ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης,
δύναται να καταβληθεί ως προκαταβολή στον φορέα της επένδυσης μετά από
αίτηση του. Για τον σκοπό αυτό οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή,
προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% του ποσού της προκαταβολής, από τράπεζα που
είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος‐μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•
Δόσεις
Ποσό που ανέρχεται στο 25% της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την
πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο
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ελέγχου. Αν ο επενδυτής δεν έχει λάβει ολόκληρη ή μέρος της προκαταβολής το
ποσοστό αυτής ή το μη καταβληθέν τμήμα της καταβάλλεται κατά το παρόν στάδιο.
Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. Τα
προαναφερόμενα ποσά καταβάλλονται εντός τριών μηνών από την έκδοση της
σχετικής απόφασης.
•
Εκχώρηση
Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα της επένδυσης και δεν
επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση
του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου
ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την
υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης
γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση
εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει εκταμιευθεί τουλάχιστον ισόποσο τμήμα της
καταβαλλόμενης επιχορήγησης του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.
II.
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του
μισθωμένου εξοπλισμού βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει
εγκατασταθεί στη μονάδα. Η εγκατάσταση πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο
ελέγχου.
Η επιδότηση καταβάλλεται 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. Αν η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει
καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, η
καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο.
III.
Φορολογική απαλλαγή
To ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται κατ' έτος με
τους ακόλουθους περιορισμούς:
Κατά το 1ο έτος από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 1/3 της
κάλυψης του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης
του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.
Κατά το 2ο έτος από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα 2/3 της
κάλυψης του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης
του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.
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Από το 3ο έως και το 8ο έτος για τις νέες επιχειρήσεις και έως το 6ο έτος για τις
υφιστάμενες επιχειρήσεις, από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται
μέχρι το σύνολο του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας
κτήσης του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.
Ειδικότερα, η φορολογική απαλλαγή αφορά στον φόρο εισοδήματος που βαρύνει
τον φορέα, βάσει των φορολογητέων κερδών χρήσης, που δηλώνονται στις
εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα
βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό. Τα κέρδη αυτά προέρχονται από το
σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, είτε αυτές περιλαμβάνονται στις
υπαγόμενες στον παρόντα νόμο δραστηριότητες είτε όχι και ανεξάρτητα από την
περιοχή εντός της Επικράτειας, στην οποία αυτές ασκούνται. Για τις επιχειρήσεις
που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η φορολογική απαλλαγή υπολογίζεται
βάσει των φορολογητέων κερδών που δηλώνονται με την αρχική δήλωση.
Για την έναρξη υπολογισμού της φορολογικής απαλλαγής χρησιμοποιούνται τα
φορολογητέα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου, μέσα στην οποία έγινε η
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Απασχολεί περισσότερο από 250 άτομα
προσωπικό*. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της
είναι μεγαλύτερος από 50.000.000 ευρώ καθώς
και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μεγαλύτερος
από 43.000.000 ευρώ.
ΜΕΣΑΙΑ
Απασχολεί
λιγότερα
από
250
άτομα
προσωπικό*. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της
είναι μικρότερος από 50.000.000 ευρώ καθώς
και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος
από 43.000.000 ευρώ. Τηρεί το κριτήριο της
ανεξαρτησίας.**
ΜΙΚΡΗ
Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό*.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μικρότερος
από 10.000.000 ευρώ. Τηρεί το κριτήριο της
ανεξαρτησίας.**
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό*. Ο
ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μικρότερος
από 2.000.000 ευρώ. Τηρεί το κριτήριο της
ανεξαρτησίας.**

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ***
€1.000.000

€500.000

€300.000

€200.000
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* Μεταφρασμένο σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Δηλαδή 1 εργαζόμενος
πλήρους απασχόλησης έχει 300 ημερομίσθια άρα 300/300 = 1 ΕΜΕ.
** Δεν συμμετέχει σε αυτήν μία 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 – συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
***Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων
Γενικής
Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο 50% των
προαναφερθέντων κατά περίπτωση ποσών.

Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου)
για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις
διατάξεις του νόμου 3908/2011.
1. Το ύψος του χρηματικού ποσού (παραβόλου) που καταβάλλεται στις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 συναρτάται με το συνολικό κόστος
του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου και ορίζεται ως ακολούθως:
α. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Επιχειρηματικότητας των Νέων
ποσοστό πέντε δέκατα τοις χιλίοις (0,5/1000) του συνολικού κόστους του
επενδυτικού σχεδίου και με ανώτατο ύψος τις 10.000 ευρώ.
β. Για τα επενδυτικά σχέδια όλων των λοιπών κατηγοριών, ποσοστό ένα τοις
χιλίοις (1/1000) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και με
ανώτατο ύψος τις 30.000 ευρώ.
Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των νέων επιχειρήσεων, ποσοστό οχτώ δέκατα
τοις χιλίοις (0,8/1000) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και
με ανώτατο ύψος τις 20.000 ευρώ.
2. Η καταβολή του παραβόλου βεβαιώνεται με αποδεικτικό κατάθεσης σε Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), το οποίο συνυποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής,
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του νόμου 3908/2011.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αιτήσεις, δηλώσεις και οικονομοτεχνικά στοιχεία
1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3908/2011 των Γενικών Επενδυτικών
Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων είναι απαραίτητη η υποβολή των
ακόλουθων αιτήσεων, δηλώσεων και τεχνοοικονομικών στοιχείων που παράγονται
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από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων‐Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ‐
Επ.) ή αναπτύσσονται βάσει σχετικών υποδειγμάτων:
α) Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηματολόγιο.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.
Τα αναγκαία στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης περιγράφονται στο κεφάλαιο
Γ του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
γ) Οικονομοτεχνική μελέτη.
Τα αναγκαία στοιχεία του περιεχόμενου της εν λόγω μελέτης περιγράφονται στο
κεφάλαιο Α του Παραρτήματος το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
δ) Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους.
Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισμό με πρωτότυπες
προσφορές, για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών, καθώς και συγκεντρωτική
κατάσταση καταγραφής των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης του
κόστους. Επίσης σχέδια σύμβασης σε περίπτωση μεταφοράς τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας κ.λπ.
ε) Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.
Υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθμολογίας κριτηρίων καθώς και
η αναφορά τεκμηρίωσης της βαθμολογίας, που παράγονται από το ΠΣΚΕ – Επ., με
επισυναπτόμενα τα σχετικά δικαιολογητικά.
στ) Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρησης
(1) Δήλωση για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής, μικρής ή
μεσαίας.
‐ Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου
2008,
‐ Στοιχεία του φορέα και των μετόχων‐εταίρων αυτού για τεκμηρίωση των
δηλωθέντων
ή
(2) Δήλωση για το χαρακτήρα κινήτρου σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων.
Στοιχεία τεκμηρίωσης του χαρακτήρα κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης, μέσω
ανάλυσης σεναρίων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου με ή χωρίς την αιτούμενη
ενίσχυση
2. Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηματολόγιο, η Υπεύθυνη Δήλωση και η
Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρησης υπογράφονται από το νόμιμο
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εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή των προσώπων που πρόκειται να
συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα της επένδυσης.
Λοιπά Δικαιολογητικά
1. Υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηματικού ποσού (παραβόλου), που
καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3908/2011.
β) Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του
επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων
στο κόστος της επένδυσης
2. Υποβάλλονται και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
α) Στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που
συνδέονται άμεσα με παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της.
(1) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή ή από επίσημο φορέα (π.χ. Τεχνικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος, πανεπιστημιακό ίδρυμα) ότι η τιμή αγοράς του ακινήτου
(κτηρίου) δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία και ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνη
με την πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία.
(2) Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από επίσημο φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο
της Ελλάδος, πανεπιστημιακό ίδρυμα) για την κατάσταση του εξοπλισμού και την
ικανότητα επαναλειτουργίας του σε σχέση με το αντικείμενο του επενδυτικού
σχεδίου, καθώς και τη συμφωνία αυτού με της ισχύουσες προδιαγραφές και
πρότυπα.
(3) Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή στην οποία αναφέρονται
‐ κρατικές ενισχύσεις που τυχόν έχει λάβει για το κτήριο ή τον εξοπλισμό της
παραγωγικής μονάδας
‐ η προέλευση του εξοπλισμού και
‐ ότι η τιμή δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία,
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών αγοράς παγίων
στοιχείων ενεργητικού, οι σχετικές δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στο
ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.
β) Έγκριση δανείου για τη χρηματοδότηση του επιλέξιμου κόστους του
επενδυτικού σχεδίου.
Έγγραφο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με το οποίο βεβαιώνεται η έγκριση του
δανείου και το οποίο περιλαμβάνει τους βασικούς όρους χορήγησης του δανείου
και ειδικότερο το ύψος του, το σκοπό του, τη διάρκειά του, το επιτόκιο, την περίοδο
χάριτος, τις εξασφαλίσεις για την παροχή του καθώς και το συνολικό κόστος του
επενδυτικού σχεδίου.
Σε περίπτωση ομολογιακού δανείου, στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας
άντλησης των προβλεπόμενων κεφαλαίων.
γ) Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούριου
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
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δ) Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.
(1) Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής της (κωδικοποιημένο
καταστατικό ή καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις ή έναρξη επιτηδεύματος
προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις).
(2) Αποδεικτικό κατάθεσης της πράξης ίδρυσης στην αρμόδια υπηρεσία (μόνο
εφόσον ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δηλώνει «Νέα Επιχείρηση»). Για
επιχειρήσεις που προέρχονται από μετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της
αρχικής σύστασής τους. Για επιχειρήσεις που προέρχονται από απορρόφηση ή
συγχώνευση, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της σύστασης της αρχαιότερης εκ
των δύο.
(3) Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής – εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής
Συνέλευσης Μετόχων ή/και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο
Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης
για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.). Σε περίπτωση πολυμετοχικής επιχείρησης (όπως εταιρία
εισηγμένη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά), απόσπασμα των παραπάνω
δικαιολογητικών στο οποίο να εμφανίζονται οι βαθμολογούμενοι μέτοχοι, καθώς
και οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5%.
(4) Οικονομικά στοιχεία του φορέα (ισολογισμός τελευταίου οικονομικού έτους, Ε3
του τελευταίου οικονομικού έτους, και τελευταίο θεωρημένο ισοζύγιο).
(5) Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
ε) Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.
(1) Φορολογική ενημερότητα
(2) Ασφαλιστική ενημερότητα
(3) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση
τελευταίου τριμήνου
(4) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης
για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.
στ) Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.
(1) Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο ΙΚΑ
για το τελευταίο έτος (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.) πριν την υποβολή
της αίτησης υπαγωγής.
(2) Θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας και τυχόν
συμπληρωματικές αυτών για τα δύο (2) τελευταία οικονομικά έτη.
ζ) Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για
επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε
μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο, τίτλο κυριότητας και πράξη
μεταγραφής αυτού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο, σύμβαση μίσθωσης ή δήλωση
ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης για
το σκοπό της επένδυσης και με αναφορά στους όρους αυτής.
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Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτομίας, συμβόλαιο αγοράς ή
βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή
ακινήτου.
η) Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας και τυχόν συμπληρωματικές
εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση της ισχύος αυτής, προκειμένου για
επενδυτικό σχέδιο επέκτασης ή εκσυγχρονισμού της.
Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
στοιχεία εντός της προβλεπόμενης για το σκοπό αυτό προθεσμίας, καθώς και
αιτήσεις που συνοδεύονται από οικονομοτεχνική μελέτη με περιεχόμενο που είναι
προδήλως ελλιπές ή ανεπαρκές ή δεν τελεί σε αντιστοιχία με το υποβαλλόμενο
αίτημα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αξιολόγησή του, δεν εξετάζονται
και απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Οργάνου.
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