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Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016), 
δημοσιεύθηκαν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες προκηρύσσονται 4 από 
τα 8 συνολικά καθεστώτα ενίσχυσης και ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων 
υπαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από τις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις. Τα βασικότερα σημεία των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων συνοψίζονται 
ως εξής: 

 
Εισαγωγικά σχόλια 

 

 Τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 4399/2016) με την 

δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες προκηρύσσονται τα 

καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού», «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ». 

Εκκρεμεί ακόμη η προκήρυξη των καθεστώτων «Ενισχύσεις Καινοτομικού 

Χαρακτήρα για ΜΜΕ», «Συνέργειες και Δικτυώσεις (clusters)», «Ολοκληρωμένα 

Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια» και «Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – 

Ταμεία Συμμετοχών». 

 

 Σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται σε ένα από τα καθεστώτα 

«Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» ή 

«Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και έχουν ως κύριο τόπο εγκατάστασης περιοχή 

που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 3γ’ της Συνθήκης (περιφέρειες 

Αττικής και Νότιου Αιγαίου), οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται 

μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στην συγκεκριμένη 

περιοχή. 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 δραστηριότητας.  

 

 Η υποβολή της αίτησης υπαγωγής των ενδιαφερόμενων φορεών, καθώς και το 

σύνολο των διαδικασιών θα γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής 

ορίζεται η 19η Οκτωβρίου 2016.  

 

 Οι καταληκτικές ημερομηνίες, που αναφέρονται κατωτέρω, αφορούν στην 

υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων 

στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Για την υποβολή του 

αναλυτικού ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης, που θα περιλαμβάνει το σύνολο 

των τεχνικοοικονομικών στοιχείων, θα οριστεί νέα ημερομηνία από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης. 
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Α. Καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

 

 Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και 

αποτελεί το βασικό πλαίσιο, μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες 

υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο καθεστώς για το έτος 2016 

ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων: 

 80.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, 

και 

 70.000.000 ευρώ αφορούν τα λοιπά είδη ενίσχυσης (επιχορήγηση, 

επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση μισθολογικού κόστους). 

 

 Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς μπορούν να ενισχυθούν 

με όλα τα είδη ενίσχυσης (φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση μισθολογικού κόστους), τα οποία 

μπορούν να εφαρμόζονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Επιπλέον, για το 

συγκεκριμένο καθεστώς προβλέπονται ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων. 

 

 Οι ενισχύσεις καταβάλλονται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης 

ολοκήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε 

σταδιακά με τις ειδικότερες προϋποθέσεις ανάλογα με το είδος της χορηγούμενης 

ενίσχυσης. 

 

 Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν διακρίνονται σε δαπάνες 

περιφερειακών ενισχύσεων (δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, 

καθώς και δαπάνη νέων θέσεων εργασίας) και σε δαπάνες εκτός περιφερειακών 

ενισχύσεων (συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και δαπάνες εκκίνησης για τις 

υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις). 

 

 Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 

5.000.000 ευρώ. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να 

καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια του φορέα είτε από εξωτερική χρηματοδότηση, ή 

με συνδυασμό και των δύο. 

 

 Ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται η 

20η Δεκεμβρίου 2016. Το παρόν καθεστώς αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί τον 

Μάρτιο του 2017. 

 

 Προβλέπεται συγκριτική διαδικασία αξιολόγησης για το καθεστώς αυτό μέσω 

προτεραιοποίησης στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης σε 

πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική 

ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό, ίδια 

και διαθέσιμα κεφάλαια και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα, όπως καινοτομία, 

εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης). 
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Β. Καθεστώς ενίσχυσης «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»  

 

 Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία 

ένταξη με ελάχιστα κριτήρια και χωρίς διαγωνιστική διαδικασία. Η καταβολή της 

ενίσχυσης γίνεται άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι 

σε δειγματοληπτική βάση).  

 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο καθεστώς για το έτος 2016 

ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά μόνο το είδος της ενίσχυσης της 

φορολογικής απαλλαγής. 

 

 Προβλέπονται επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων μόνο σε ενσώματα 

στοιχεία ενεργητικού (καινούριος ή μεταχειρισμένος – υπό προϋποθέσεις- 

μηχανολογικός εξοπλισμός, αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων, υπό τον όρο 

ότι θα χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα).  

 

 Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 

5.000.000 ευρώ. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να 

καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια του φορέα είτε από εξωτερική χρηματοδότηση, ή 

με συνδυασμό και των δύο. 

 

 Ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής είναι η 28η 

Απριλίου 2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος 

καθεστώτος. Το παρόν καθεστώς αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί τον Μάιο του 

2017. 

 

 Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος καθεστώτος 

είναι άμεση, δηλαδή οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική 

αξιολόγηση) με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιμους 

πόρους. Τα κριτήρια και η ειδικότερη διαδικασία περιγράφονται λεπτομερώς στην 

σχετική απόφαση προκήρυξης του συγκεκριμένου καθεστώτος. 

 

 

Γ. Καθεστώς Ενίσχυσης «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» 

 

 Το παρόν καθεστώς διαφοροποιείται τελείως από τα υπόλοιπα, τόσο υπό την 

έννοια της διαφοράς των παρεχόμενων ειδών ενισχύσεων, όσο και στο ότι αποτελεί 

το μόνο καθεστώς που έχει ως βασικό στόχο την προσέλκυση ξένων άμεσων 

επενδύσεων.  

 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο καθεστώς για το έτος 2016 

ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ και αφορά το είδος της ενίσχυσης της 

φορολογικής απαλλαγής, καθώς και του οφέλους από την σταθεροποίηση του 

συντελεστή φορολογίας εισοδήματος. 

 

 Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000 

ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον 2 θέσεις εργασίας ανά 1.000.000 ευρώ 

επιλέξιμης επένδυσης. 
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 Προβλέπονται επιλέξιμες δαπάνες μόνο περιφερειακών ενισχύσεων σε ενσώματα 

και άυλα στοιχεία ενεργητικού. 

 

 Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος καθεστώτος μπορούν να κάνουν 

χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης (“fast track”). Επιπλέον, μπορούν να 

κάνουν χρήση του κινήτρου της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την 

ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων, ή, εναλλακτικά, της φορολογικής απαλλαγής.  

 

 Το κίνητρο του σταθερού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 

παρέχεται έως την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει των 

ορίων του ΓΑΚ ή της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έως του 

ποσού των 10.000.000 ευρώ. Η παρούσα μορφή ενίσχυσης παρέχεται για χρονικό 

διάστημα 12 ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, με έναρξη της 

χρήσης του κινήτρου από το φορολογικό έτος ολοκληρωσης και έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.  

 

Δεδομένου ότι δεν φαίνεται δυνατό να μπορεί να ποσοτικοποιηθεί εκ των 

προτέρων το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης, τίθεται το ερώτημα πώς θα 

εφαρμοστεί στην πράξη, καθώς και το κατά πόσο το παρόν κίνητρο είναι πράγματι 

χρήσιμο για τις επιχειρήσεις. 

 

 Το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται με ποσοστό ενίσχυσης 10% του 

ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης (ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης) 

και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ.  

 

 Προσδιορίζονται ανώτατα ποσά ενίσχυσης για μεγάλα επενδυτικά σχέδια (με 

επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50.000.000 ευρώ). 

 

 Ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών των αιτήσεων ορίζεται η 28η Απριλίου 

2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος 

καθεστώτος. Το παρόν καθεστώς αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί τον Μάιο του 

2017. 

 

 Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος καθεστώτος 

είναι άμεση, δηλαδή οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική 

αξιολόγηση) με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιμους 

πόρους. Τα κριτήρια και η ειδικότερη διαδικασία περιγράφονται λεπτομερώς στην 

σχετική απόφαση προκήρυξης του συγκεκριμένου καθεστώτος. 

 

 

Δ. Καθεστώς Ενίσχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» 

 

 Το παρόν καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση 

ανεξάρτητες ΜΜΕ, που προτίθενται να πραγματοποιήσουν επένδυση σε κάποιον 

από τους επιλέξιμους κλάδους του αναπτυξιακού νόμου. 

 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο καθεστώς για το έτος 2016 

ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων: 

 50.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, και 
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 100.000.000 ευρώ αφορούν τα λοιπά είδη ενίσχυσης (επιχορήγηση, επιδότηση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση μισθολογικού κόστους). 

 

 Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένα κριτήρια 

που καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης (ήτοι να είναι ΜΜΕ, να είναι 

νεοσύστατες, δηλαδή νεότερες των 7 ετών ή υπό σύσταση, και να είναι 

ανεξάρτητες, σύμφωνα με το σχετικό ορισμό του ΓΑΚ). 

 

 Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν διακρίνονται σε δαπάνες 

περιφερειακών ενισχύσεων (δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, 

καθώς και δαπάνη νέων θέσεων εργασίας) και σε δαπάνες εκτός περιφερειακών 

ενισχύσεων (συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και δαπάνες εκκίνησης για τις 

υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις). 

 

 Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς μπορούν να ενισχυθούν 

με όλα τα είδη ενίσχυσης (φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση μισθολογικού κόστους), τα οποία 

μπορούν να εφαρμόζονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Επιπλέον, για το 

συγκεκριμένο καθεστώς προβλέπονται ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων. 

 

 Ως ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών των αιτήσεων ορίζεται η 20η 

Δεκεμβρίου 2016. Το παρόν καθεστώς αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί τον 

Μάρτιο του 2017. 

 

 Προβλέπεται συγκριτική διαδικασία αξιολόγησης για το καθεστώς αυτό μέσω 

προτεραιοποίησης στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης σε 

πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική 

ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό, ίδια 

και διαθέσιμα κεφάλαια και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα, όπως καινοτομία, 

εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης). 

 

 

H PwC μπορεί να παρέχει σημαντική συνδρομή στην επιχείρησή σας 

τόσο κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, αναφορικά με την 

επιλογή του καθεστώτος ενίσχυσης και του είδους της χορηγούμενης 

ενίσχυσης που προσιδιάζει στις οικονομικές και επιχειρηματικές σας 

ανάγκες όσο και εν συνεχεία κατά τη διαδικασία υλοποίησης του 

ενδυτικού σχεδίου έως την ολοκλήρωσή του.  
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