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1. Σκοπός
Σκοπός του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» 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 ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο
παρόν καθεστώς είναι η Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου
υποβολών ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 170.000.000 ευρώ, εκ
των οποίων 70.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα
100.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

2. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Στο καθεστώς ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 υπάγονται επενδυτικά σχέδια
όλων των τομέων της οικονομίας, με εξαίρεση τους ακόλουθους τομείς και κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας (βάσει ΚΑΔ 2008):







τον τομέα του χάλυβα
τον τομέα των συνθετικών ινών
τον τομέα του άνθρακα
τον τομέα της ναυπηγίας
τον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας
τον τομέα μεταφορών
ΚΑΔ 2008

Περιγραφή δραστηριότητας

02

Δασοκομία και Υλοτομία

05

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

06

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

41

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα και εν γένει όποια
δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης
θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ
Κατασκευές κτιρίων

42

Έργα πολιτικού μηχανικού

43

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

45

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46

Χονδρικό εμπόριο (1)

47

Λιανικό εμπόριο

49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (2)

55

Καταλύματα (3)

09.1
09.90.11
36
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56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

64

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

65

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές
δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

66
68

72

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - δραστηριότητες παροχής συμβουλών
διαχείρισης
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

73

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

75

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

78

Δραστηριότητες απασχόλησης
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

69
70
71

79
80
81
82
84
85
86
87
88

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

και

άλλες

Εκπαίδευση
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων
τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού (4)
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών
σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού (4)
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

92

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές
δραστηριότητες (5)
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

93

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (6)

94

Δραστηριότητες οργανώσεων

95

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

97

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών
αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση
Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

90
91

98
99

Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 και
46.71.13.16 που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης
(1)

Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων
κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:
 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 τρίτουςlogistics)
 52.21.24.00 (Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης) - Ενισχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά
σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως
επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον
εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των
μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται
(2)
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(3)













(4)

από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών
αυτοκινήτων.
Στον τομέα του τουρισμού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων
επενδυτικά σχέδια:
ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία
από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας (έκδοση σήματος λειτουργίας) ή από την
ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, (εφόσον τμήμα της εντάσσεται στο
εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο),
επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που
έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει
γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού
ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών
Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε
κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός
χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής [συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ,
τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού
τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού,
κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού
αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο
ν. 4276/2014 (Α’ 155),
ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.),
ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155),
υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων
τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων
υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21
της παρούσης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού και των
κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των
υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων των ΚΑΔ 86 και 87, καθώς και κάθε άλλο συναφές
θέμα εφαρμογής τους. Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας
κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας
και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125)
και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με
Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου.

Στον μη υπαγόμενο στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ΚΑΔ 91 κατ’ εξαίρεση
ενισχύονται οι δραστηριότητες:
 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών)
 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων)
(5)

Στον τομέα αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και
ψυχαγωγίας κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:
 93.11.10.01 (Υπηρεσίες γηπέδων 4x4, 5x5 κ.λπ. ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης κ.λπ.)
 93.11.10.03 (Υπηρεσίες κολυμβητηρίου-πισίνας)
(6)

 Στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια
που καθορίζονται στην υπ’ αρ. 108621/17-10-2016 κοινή απόφαση (Β’3410) «Καθορισμός
ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του
«Γενική Επιχειρηματικότητα»
Ενημερωτικό Έντυπο - Δεκέμβριος 2020

5

καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η
ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του
επενδυτικού σχεδίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 4122/2017), με τους ειδικούς
όρους, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμούς που ορίζονται σε αυτήν, όπως
ισχύει.
 Στον τομέα πρωτογενούς παραγωγής, υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που
καθορίζονται:
α. Στην υπ΄αρ. 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών
επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων,
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των
ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β΄4122), με τους όρους,
προϋποθέσεις, περιορισμούς και προδιαγραφές που ορίζονται σε αυτήν, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και
β. στην υπ΄ αρ. 88642/25-8-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών
επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να
υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄117), για τα οποία το αιτούμενο
ποσό ενίσχυσης σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά
επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των
προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια»
(Β΄3539).

3. Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων
Στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»
υπάγονται 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, εφόσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει
τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ
εμπορική εταιρεία,
συνεταιρισμός,
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4430/2016 (Α΄ 205),
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές
Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α΄ 78),
υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, 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
καταχώρισής τους 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.

Εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του καθεστώτος:
 οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ.
(άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ΄ Γ.Α.Κ.),
 επιχειρήσεις που κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση
έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα
πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή δεν
δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση
της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση. Ως «μετεγκατάσταση» ορίζεται
«Γενική Επιχειρηματικότητα»
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η μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από
επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ
(αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η
ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ
(ενισχυόμενη εγκατάσταση),
επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με
πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης
έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Ορισμός Μεγεθών Επιχειρήσεων
Μέγεθος
Επιχείρησης

Αριθμός
Απασχολουμένων
(σε ΕΜΕ)

Ετήσιος Κύκλος
Εργασιών

ή

Σύνολο Ετήσιου
Ισολογισμού

Πολύ Μικρή

<10

≤ 2.000.000

ή

≤ 2.000.000

Μικρή

<50

≤ 10.000.000

ή

≤10.000.000

Μεσαία

<250

≤ 50.000.000

ή

≤ 43.000.000

Μεγάλη

≥250

> 50.000.000

ή

> 43.000.000

4. Περιεχόμενο επενδυτικών σχεδίων
Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα
του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016», πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης
(άρθρο 2 στοιχείο 49 Γ.Α.Κ.) και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:


δημιουργία νέας μονάδας



επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της
μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η
υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία
τεκμηρίωσης.



διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν
έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν
τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που
χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται
της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του
επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον
κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν
αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού
κριτηρίου.



θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης
μονάδας, με τον όρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις 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. Σε περίπτωση που δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη
δραστηριότητα αποσβέσεις, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.
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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.

5. Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός επένδυσης, ανά μέγεθος επιχειρήσεων, προσδιορίζεται ως
εξής:
Μέγεθος και κατηγορίες επιχειρήσεων

Ελάχιστος
Προϋπολογισμός
(€)

Μεγάλες επιχειρήσεις

500.000

Μεσαίες επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί

250.000

Μικρές επιχειρήσεις

150.000

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

100.000

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N.
4430/2016 (Α΄ 205), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες
Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.
4384/2016 (Α΄ 78)

50.000

6. Επιλέξιμες δαπάνες
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ


Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και
ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και οι κατασκευές για τη
διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι
δαπάνες έκδοσης οικοδομικής αδείας.

‐

Σημείωση: Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν:
 το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών
ενισχύσεων,
 ή το 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων στον
τομέα τουρισμού,
 ή το 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων
logistics
 ή το 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία
είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
‐

‐

Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτίρια,
μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης, που
συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των
μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
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‐

Τα μισθώματα της 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.

‐

Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια)
και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
‐

Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων
τεχνικών γνώσεων, υπό ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

‐

Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας
και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης, υπό
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Σημείωση: Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν
μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών
περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό άυλων δαπανών στο
σύνολο των επιλέξιμων δαπανών διαμορφώνεται στο 75%.


Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως
αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπό ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ



Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε
μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής
δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της
επιχείρησης.



Δαπάνες εκκίνησης (έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού, τα έξοδα
δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της
εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, τα έξοδα ερευνών, τα
έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων καθώς και τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης,
νομικών υπηρεσιών και παροχής συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη
της εκμεταλλεύσεως) για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

7. Είδη ενισχύσεων


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,
αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα
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.



Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού
ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
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Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το
Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που
συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και
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,



Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται
στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων
εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν
λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση,

Σημειώνεται ότι:
α. Οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.
β. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70%
των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, των επενδυτικών σχεδίων,
τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12 (Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων).
γ. Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης.
δ. Η ενίσχυση της επιδότησης του κόστους απασχόλησης παρέχεται μόνο αυτοτελώς
και μόνο επί των δαπανών μισθολογικού κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

8. Ποσοστά ενισχύσεων
Τα ποσοστά ενισχύσεων ορίζονται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2017-2021, ως
ακολούθως:
Περιφέρεια

Αττική

Κρήτη

Στερεά Ελλάδα

Νομός/ Περιφερειακή
Ενότητα (NUTS 3)

Περιφέρειες του
άρθρου 109 της
Συνθήκης ΕΚ

Ποσοστό ενίσχυσης / μέγεθος
επιχειρήσεων
Μεγάλες Μεσαίες
Μικρές

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

γ

10%

20%

30%

Βόρειος Τομέας Αθηνών

γ

10%

20%

30%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

γ

10%

20%

30%

Νότιος Τομέας Αθηνών

γ

10%

20%

30%

Ανατολική Αττική

γ

10%

20%

30%

Δυτική Αττική

γ

20%

30%

40%

Πειραιάς, Νήσοι

γ

20%

30%

40%

Ηράκλειο

α

25%

35%

45%

Λασίθι

α

25%

35%

45%

Ρέθυμνο

α

25%

35%

45%

Χανιά

α

25%

35%

45%

Φθιώτιδα

α

25%

35%

45%

Βοιωτία

α

25%

35%

45%

Εύβοια

α

25%

35%

45%

Ευρυτανία

α

25%

35%

45%
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Δυτική Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Νότιο Αιγαίο

Βόρειο Αιγαίο

Ιονίων Νήσων

Ήπειρος

Δυτική Μακεδονία

Κεντρική
Μακεδονία

Ανατολική
Μακεδονία
&

Φωκίδα

α

25%

35%

45%

Αχαΐα

α

35%

45%

55%

Αιτωλοακαρνανία

α

35%

45%

55%

Ηλεία

α

35%

45%

55%

Λακωνία

α

35%

45%

55%

Μεσσηνία

α

35%

45%

55%

Κορινθία

α

35%

45%

55%

Αρκαδία

α

35%

45%

55%

Αργολίδα

α

35%

45%

55%

Λάρισα

α

35%

45%

55%

Μαγνησία, Σποράδες

α

35%

45%

55%

Καρδίτσα

α

35%

45%

55%

Τρίκαλα

α

35%

45%

55%

γ

20%

30%

40%

γ

20%

30%

40%

Λέσβος, Λήμνος

α

35%

45%

55%

Χίος

α

35%

45%

55%

Σάμος, Ικαρία

α

35%

45%

55%

Κέρκυρα

α

25%

35%

45%

Λευκάδα

α

25%

35%

45%

Κεφαλληνία, Ιθάκη

α

25%

35%

45%

Ζάκυνθος

α

25%

35%

45%

Ιωάννινα

α

35%

45%

55%

Άρτα

α

35%

45%

55%

Πρέβεζα

α

35%

45%

55%

Θεσπρωτία

α

35%

45%

55%

Γρεβενά

α

25%

35%

45%

Κοζάνη

α

25%

35%

45%

Φλώρινα

α

25%

35%

45%

Καστοριά

α

25%

35%

45%

Θεσσαλονίκη

α

35%

45%

55%

Χαλκιδική

α

35%

45%

55%

Κιλκίς

α

35%

45%

55%

Πέλλα

α

35%

45%

55%

Ημαθία

α

35%

45%

55%

Πιερία

α

35%

45%

55%

Σέρρες

α

35%

45%

55%

Καβάλα, Θάσος

α

35%

45%

55%

Ξάνθη

α

35%

45%

55%

Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος,
Μύκονος, Νάξος, Πάρος,
Σύρος, Τήνος
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως,
Ρόδος
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Θράκη

Ροδόπη

α

35%

45%

55%

Δράμα

α

35%

45%

55%

Έβρος

α

35%

45%

55%

9. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων


Εξωστρεφείς πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την
εξωστρέφειά 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 του επενδυτικού σχεδίου, είτε και χωρίς την προϋπόθεση αύξησης της
εξωστρέφειας τους, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85%
του κύκλου εργασιών το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου. Για την τεκμηρίωση της αύξησης των εξαγωγών οι εταιρείες θα
πρέπει να έχουν κλείσει τέσσερις διαχειριστικές χρήσεις πριν από την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής.



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 (3) τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
στις διατάξεις του παρόντος.



Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (κατά τον ορισμό της Ε.Ε. Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 364/2004),
με απορρόφηση, είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς.
Οι ανεξάρτητες MME θα πρέπει να υφίσταντο κατά την 22-06-2016, ημερομηνία έναρξης
ισχύος του ν. 4399/2016, ενώ η συγχώνευση θα πρέπει να (έχει) πραγματοποιηθεί μετά
την παραπάνω ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη εργασιών του
επενδυτικού σχεδίου.



Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την απασχόληση τους (με βάση τις
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν
την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται σε
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί τουλάχιστον 36 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης
υπαγωγής.



Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N.
4430/2016 (Α΄ 205), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές
Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α΄ 78).



Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους
Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο
κλάδο δραστηριότητάς τους.



Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή
προσδιορίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.



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. Ειδικότερα, ενισχύονται τα
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επενδυτικά σχέδια ίδρυσης νέων μονάδων ή τα επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων
μονάδων για νέα οικονομική δραστηριότητα εντός του χώρου υποδοχής. Ως νέα
οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη
(τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από
το φορέα δραστηριότητα.


Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές, οι
οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του Ν.4399/2016,



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.

10. Χρόνος υλοποίησης της επένδυσης
Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εφόσον
εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της ως
άνω απόφασης.
Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου μπορεί να παραταθεί άπαξ έως δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:



ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος πριν από τη λήξη της προθεσμίας
ολοκλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται αρχικά στην απόφαση υπαγωγής,
υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

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.

11. Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς
Επιχειρηματικότητα» του N.4399/2016 υποβάλλονται:

«Γενική



για επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και τριών εκατομμυρίων (3.000.000)
ευρώ, 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,



για επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000)
ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Μακεδονίας και Θράκης),



όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Περίοδος υποβολών: 08/12/2020 – 31/03/2021

12. Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήρια αξιολόγησης για ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ επιχειρήσεις
Κριτήριο

Περιγραφή

Κλίμακα

Βαθμολογία
Βιβλία Γ΄

Βαθμολογία
Βιβλία Β΄

1α

Γενική Ρευστότητα (μέσος όρος διετίας) =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

>1

1

-

1β

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (μέσος όρος διετίας) =
(Κέρδη προ φόρων / Κύκλος Εργασιών) Χ100

>1

1

3

1γ

Διάρθρωση Κεφαλαίων (μέσος όρος διετίας) =
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων

>1

1

-

2α

Απόδοση επένδυσης (IRR)

≥ 10%
10%>IRR≥5%

2
1

2
1

ΔΙΑΤ<1

1

1

<250.000€

1

1

>20%
≥15%
≥10%
≥1,3
-

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

-

1

1

2β
3α
3β
4α
4β
4γ
5α
5β

Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεολυσίων (μέσος όρος
προβλεπόμενης 10ετίας)
Αύξηση απασχόλησης (Ενισχυόμενο Κόστος
Επένδυσης/Νέες θέσεις εργασίας)
Ποσοστό πτυχιούχων
Ίδια Κεφάλαια/Ενισχυόμενο κόστος επένδυσης
Κεφάλαια Εξωτερικού/Ενισχυόμενο κόστος επένδυσης
Διαθέσιμα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια
Ειδικές κατηγορίες άρθρου 12
Αξιοποίηση αργούντος κτηριακού δυναμικού ή διατηρητέου
κτιρίου

- Οι δείκτες 1α, 1β, 1γ αφορούν μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις με τουλάχιστο 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
- Επιχειρήσεις που προκύπτουν από συγχώνευση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μετά την 22/06/2016 δεν βαθμολογούνται στα
κριτήρια 1α, 1β, 1γ.
- Οι δείκτες 3α και 3β αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
- Τα ίδια κεφάλαια εξωτερικού (Δείκτης 4β) θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν παραμείνει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του
εξωτερικού για τουλάχιστο 1 έτος.
- Το κριτήριο 4γ βαθμολογείται μόνο σε περίπτωση κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με εισφορές
μετρητών των μετόχων και εφόσον τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 15% του ενισχυόμενου κόστους
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Κριτήρια αξιολόγησης για ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ επιχειρήσεις/ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ επιχειρήσεις του άρθρου 12
παρ.γ/επιχειρήσεις με ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
Κριτήριο

Περιγραφή

1

Αριθμοδείκτες επίδοσης

2α

Απόδοση επένδυσης (IRR)

2β
3α
3β
4α
4β
4γ
5α
5β

Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεολυσίων (μέσος όρος προβλεπόμενης
10ετίας)
Αύξηση απασχόλησης (Ενισχυόμενο Κόστος Επένδυσης/Νέες θέσεις
εργασίας)
Ποσοστό πτυχιούχων
Ίδια Κεφάλαια/Ενισχυόμενο κόστος επένδυσης
Κεφάλαια Εξωτερικού/Ενισχυόμενο κόστος επένδυσης
Διαθέσιμα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια
Ειδικές κατηγορίες άρθρου 12
Αξιοποίηση αργούντος κτηριακού δυναμικού ή διατηρητέου κτιρίου

Κλίμακα

Βαθμολογία

≥ 10%
10%>IRR≥5%

3
2

ΔΙΑΤ<1

2

<250.000€

2

>20%
≥15%
≥10%
≥1,3
-

2
2
2
2
3
2

- Οι δείκτες 3α και 3β αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας
- Τα ίδια κεφάλαια εξωτερικού (Δείκτης 4β) θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν παραμείνει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του
εξωτερικού για τουλάχιστο 1 έτος
- Το κριτήριο 4γ βαθμολογείται μόνο σε περίπτωση κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με εισφορές
μετρητών των μετόχων και εφόσον τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 15% του ενισχυόμενου κόστους.
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