
 

 

Αναπτυξιακός Νόμος  
Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 

 
 

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο 

τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις 

που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους 

κλάδους του νόμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 

2020 ανέρχεται σε 150.000.000€. 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ 

 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο 

παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: 

 για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000€ 

 για πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000€ 

 για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.), καθώς και τους 

Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές 

Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000€ 

 

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχεται ως είδος ενίσχυσης : 

 Φορολογική απαλλαγή  

 Επιχορήγηση 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

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

έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Δημιουργία νέας μονάδας 

 Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας 

 Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν 

έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν 

 Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας  

 Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική 

εγκατάσταση που έχει κλείσει 



 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι είναι οι πολύ Μικρές και Μικρές 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) 

 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 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι κάτωθι: 

 

 επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 

 επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού 

 το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας για περίοδο δύο  ετών  

 

-Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες: 

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου  

β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, 

μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) 

γ. 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.  

δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων 

και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση. 

ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 



 

 

 

- Οι επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες: 

 

α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, 

β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και 

εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. 

 

-Οι δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ενισχύονται μόνο σε συνδυασμό με 

δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων 

 

α. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

β. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ως 

δαπάνες εκκίνησης νοούνται εκείνες που πραγματοποιούνται για την ίδρυση και αρχική 

οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, 

καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της.  

 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ 
    
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 35% 45% 55% 

Κεντρική Μακεδονία 35% 45% 55% 

Θεσσαλία 35% 45% 55% 

Ήπειρος 35% 45% 55% 

Δυτική Ελλάδα 35% 45% 55% 

Πελοπόννησος 35% 45% 55% 

Βόρειο Αιγαίο 35% 45% 55% 

Δυτική Μακεδονία 25% 35% 45% 

Ιόνιοι Νήσοι 25% 35% 45% 

Κρήτη 25% 35% 45% 

Στερεά Ελλάδα 25% 35% 45% 

Νότιο Αιγαίο 20% 30% 40% 

                                                             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30% 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30% 

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30% 

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 10% 20% 30% 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 10% 20% 30% 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 20% 30% 40% 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ 20% 30% 40% 

 



 

 

 
 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 21 

Μαΐου 2020. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιουλίου 

2020. 


