
Ιδιωτικές επενδύσεις 

Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ  



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  
ΝΟΜΟΣ 

 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ν.4399/2016 

 

 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΜΟΡΦΗ ΚΙΝΗΤΡΟΥ 

 

Η ενίσχυση έχει το χαρακτήρα κινήτρου, μόνο 

εάν ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση 

συμμετοχής στο καθεστώς ενίσχυσης πριν από  

την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
• Δημιουργία νέας μονάδας 

• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας 

• Διαφοροποίηση παραγωγής  

• Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής 

διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας μεγάλης επιχείρησης 

• Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που 

ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει 

2. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού 

σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε 

με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι 

το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού 

επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική 

ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. 

Είδος επιχείρησης  Ελάχιστο Ύψος 
Επένδυσης 

Μεγάλες Επιχειρήσεις  
>250 εργαζόμενους και κύκλος εργασιών > 50εκατ.€  ή 
σύνολο ισολογισμού > 43 εκατ.€ 

500.000€ 

Μεσαίες Επιχειρήσεις  και Συνεταιρισμοί 
<250 εργαζόμενους και κύκλος εργασιών < 50 εκατ.€  ή 
σύνολο ισολογισμού <43 εκατ.€ 

250.000€ 

Μικρές Επιχειρήσεις  
<50 εργαζόμενους και κύκλος εργασιών ή σύνολο  
ισολογισμού <10 εκατ.€ 

150.000€ 

Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις  
<10 εργαζόμενους και κύκλος εργασιών ή σύνολο  

ισολογισμού <2 εκατ.€ 

100.000€ 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
(Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ) , Ομάδες 

Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές  Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) 

50.000€ 



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ  

 

Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική 

επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και 

έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

 

• Ατομική επιχείρηση 

     

• Εμπορική εταιρία 

    

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 (Α΄ 216), Αγροτικοί  

Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις του Ν. 

4384/2016 

   

• Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με υποχρέωση να έχουν 

ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη των εργασιών του 

επενδυτικού σχεδίου 

 

• Κοινοπραξίες καταχωρημένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

       

• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 6 .  
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο 

ανέρχεται σε 5.000.000 €. Οι ενισχύσεις που παρέχονται σε 

κάθε φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνουν σωρευτικά τα 

10.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 

20.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων κατά 

το ποσοστό συμμετοχής τους ή συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. 

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

1. Φορολογική Απαλλαγή 
2. Επιχορήγηση 
3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης 

απασχόλησης 
5. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 
6. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου 

συμμετοχών 
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01. 02. 03. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  Ν.  4399 / 2016  
Καθεστώτα  Ενισχύσεων 

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 



 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

Εκτίμηση 

Άμεση αξιολόγηση 

Επιλέξιμες δαπάνες 

 

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων 

μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων 

των ειδικών εγκαταστάσεων 

 

Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων 

όχι παλαιότερων των 7 ετών από την 

ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που 

προέρχονται από παραγωγική μονάδα 

υπό προϋποθέσεις 

 

Μισθώματα της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 

μηχανημάτων των οποίων 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 

 

Αγορά μεταφορικών μέσων, που 

κινούνται εντός του χώρου της 

εντασσόμενης μονάδας 

 

Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών 

εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε 

κτήρια) και μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ν.4399/2016 

Είδος Ενίσχυσης 

Φορολογική Απαλλαγή 

Προθεσμίες 

.      

30 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ. 

. 

Προϋπολογισμός 



Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2020 ανέρχεται σε 350.000.000 

ευρώ, εκ των οποίων τα 140.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της 

επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης 

του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (πόροι ΠΔΕ) και τα 

210.000.000 ευρώ αφορούν τη φορολογική απαλλαγή. 

 

. 

Συγκριτική  
αξιολόγηση 
 

Επιλέξιμες δαπάνες 

καθεστώτος  
 

 

• Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία 

ενεργητικού  

Κτιριακές εγκαταστάσεις (έως 45% του συνόλου 

των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, 60% 

για τον τουρισμό, 70% για logistics, 80% για 

διατηρητέα κτίρια), αγορά νέων σύγχρονων 

μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού, 

χρηματοδοτικές μισθώσεις, δαπάνες 

εκσυγχρονισμού ειδικών και μηχανολογικών  

εγκαταστάσεων. 

• Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία 

ενεργητικού 

Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και 

μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,  

συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, 

πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης 

λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της 

επιχείρησης.  

• Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων 

εργασίας που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα 

της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου, 

υπολογιζόμενο για περίοδο 2 ετών. 

• Κόστος εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και 

πολύ μικρές επιχειρήσεις 

• Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε MME 

 

 

   

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ν.4399/2016 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

• Φορολογική  απαλλαγή, 

• Επιχορήγηση  

• Επιδότηση χρηματοδοτικής 

     μίσθωσης 

• Επιδότησης του κόστους της 

δημιουργούμενης απασχόλησης 

Είδος Ενίσχυσης 
Προθεσμίες 

Εκτίμηση 

Προϋπολογισμός 

31 Ιουλίου 2020 
 



Επιλέξιμες δαπάνες 

καθεστώτος  
 

 

• Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία 

ενεργητικού  

Κτιριακές εγκαταστάσεις (έως 45% του συνόλου 

των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, 60% 

για τον τουρισμό, 70% για logistics, 80% για 

διατηρητέα κτίρια), αγορά νέων σύγχρονων 

μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού, 

χρηματοδοτικές μισθώσεις, δαπάνες 

εκσυγχρονισμού ειδικών και μηχανολογικών  

εγκαταστάσεων. 

• Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία 

ενεργητικού 

Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και 

μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,  

συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, 

πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης 

λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της 

επιχείρησης.  

• Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων 

εργασίας που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα 

της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου, 

υπολογιζόμενο για περίοδο 2 ετών. 

• Κόστος εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και 

πολύ μικρές επιχειρήσεις 

• Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες 

 

   

•  Φορολογική  απαλλαγή,  

• Επιδότηση χρηματοδοτικής 

     μίσθωσης, 
•   Επιχορήγηση 70% του 

   προβλεπόμενο ποσό ενίσχυσης 
•  Για ειδικές κατηγορίες 100% 

επιδότηση στο προβλεπόμενο ποσό 
ενίσχυσης 

•  Επιδότηση κόστους απασχόλησης 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ν.4399/2016 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ 

ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Είδος Ενίσχυσης 
Προθεσμίες 

Εκτίμηση 

31 Ιουλίου 2020 
 

Συγκριτική  
αξιολόγηση 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2020 ανέρχεται σε 150.000.000 

ευρώ, εκ των οποίων τα 140.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της 

επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης 

του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (πόροι ΠΔΕ) και τα 

10.000.000 ευρώ αφορούν τη φορολογική απαλλαγή. 

 

. 

Προϋπολογισμός 



Με σκοπό την επιτάχυνση και την απλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης της 

ολοκλήρωσης των επενδύσεων και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, ο 

ν.4635/2019 εισάγει μια εναλλακτική διαδικασία πιστοποίησης από ελεγκτές - λογιστές ή 

ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και μηχανικούς των σχετικών ειδικοτήτων. Με την εν λόγω 

διαδικασία διασφαλίζεται ταυτόχρονα η διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον μέσω της 

εφαρμογής ενός συστήματος δειγματοληπτικών ελέγχων, κυρώσεων και αποφυγής 

συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των ελεγκτών και των επενδυτικών φορέων. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
Βελτίωση νομοθετικού πλαισίου 

  

 



Εγκατάσταση στην Ελλάδα 

εταιρειών για τη δημιουργία 

Μονάδων Ενδοομιλικών 

Κοινών Υπηρεσιών 



Eγκατάσταση στην Ελλάδα 

εταιρειών για τη δημιουργία 

Μονάδων Ενδοομιλικών 

Κοινών Υπηρεσιών 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Για την εγκατάσταση των εταιρειών 

θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, εντός 50 

ημερολογιακών ημερών από την 

υποβολή της αίτησης στη 

Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού. 

Η εν λόγω απόφαση καθορίζει και 

το ποσοστό κέρδους, το οποίο 

επανεξετάζεται ανά πενταετία, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

α.ν. 89/1967.  

Σύμφωνα με το ν. 3427/2005 (Κεφ. 

ΣΤ), οι αλλοδαπές εταιρείες 

μπορούν να εγκατασταθούν στην 

Ελλάδα για για να παρέχουν 

αποκλειστικά στις θυγατρικές τους 

στο εξωτερικό και στην Ελλάδα τις 

ακόλουθες υπηρεσίες: 

Οι εταιρείες αφού εγκατασταθούν 

στην Ελλάδα, έχουν τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

Απασχόληση τουλάχιστον 4 

υπαλλήλων εντός 12 μηνών από την 

έκδοση της απόφασης & 100.000 

ευρώ ετήσια λειτουργικά έξοδα στην 

Ελλάδα. 

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

2. Συγκεντρωτική λογιστική υποστήριξη 

3. Έλεγχος ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, 

διαδικασιών και υπηρεσιών 

4. Κατάρτιση μελετών, σχεδίων και συμβάσεων 

5. Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 

6. Επεξεργασία στοιχείων 

7. Λήψη και παροχή πληροφοριών 

8. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 

9. Ανάπτυξη λογισμικού, προγραμματισμού Η/Υ και 

υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 

10. Αποθήκευση και διαχείριση αρχείων και 

πληροφοριών 

11. Διαχείριση προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής 

αλυσίδας (εξαιρουμένης της εκτέλεσης μεταφορών με 

ίδια μέσα) 

12. Διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού 

13. Δραστηριότητες τηλεφωνικού κέντρου και 

τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε Η/Υ 



Οι εταιρείες μπορούν να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις, υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Ότι αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα είτε όσον αφορά το αντικείμενο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών είτε τις εταιρείες στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, 

η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια πριν από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης από την ίδια ή άλλες εταιρείες του ομίλου. 

 Ότι δημιουργούν και διατηρούν νέες θέσεις εργασίας για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, ως εξής : 

 τουλάχιστον 30 νέες θέσεις εργασίας για κέντρα Ε & Α και ανάπτυξη λογισμικού, 

προγραμματισμού υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, 

 τουλάχιστον 50 νέες θέσεις εργασίας για συμβουλευτικές υπηρεσίες, κεντρική 

λογιστική υποστήριξη, έλεγχο ποιότητας παραγωγής προϊόντων, διαδικασιών και 

υπηρεσιών, προετοιμασία μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, υπηρεσίες διαφήμισης 

και μάρκετινγκ, επεξεργασία στοιχείων, λήψη και παροχή πληροφοριών, 

αποθήκευση και διαχείριση αρχείων και πληροφοριών, διαχείριση προμηθευτών, 

πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εξαιρουμένης της εκτέλεσης μεταφοράς με ίδια 

μέσα, διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. 

 τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας για δραστηριότητες τηλεφωνικού κέντρου και 

τηλεφωνικής πληροφόρησης μέσω Η/Υ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Τα επενδυτικά κίνητρα παρέχονται 

με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται 

στη Διεύθυνση  Κεφαλαίων 

Εξωτερικού, συνοδευόμενα από 

τα δικαιολογητικά που ορίζονται 

από το σχετικό νομικό πλαίσιο 

(α.ν. 89/1967). 

 

Οι αποφάσεις εκδίδονται με σειρά 

προτεραιότητας. 

 

Οι πληρωμές ενεργοποιούνται με 

σχετική απόφαση κατόπιν 
ελέγχου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προϋποθέσεις 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 



Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

25 του κανονισμού 651/2014. 

Κατηγορίες: 

α) βιομηχανική έρευνα (50%) 

β) πειραματική έρευνα (25%) 

γ) μελέτες σκοπιμότητας (50%) 

 

Επιλέξιμες δαπάνες: 

• Δαπάνες προσωπικού 

• Δαπάνες κτιρίων, οργάνων και 

εξοπλισμού, στο βαθμό και για την 

περίοδο που χρησιμοποιούνται για 

το έργο 

• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει 

και συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

για το έργο 

• Πρόσθετα γενικά και άλλα 

λειτουργικά έξοδα 

• Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας 

 

Η ενίσχυση, σε συνδυασμό με 

οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση Ε 

& Α που χορηγείται ανά έργο, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει: α) για 

βιομηχανική έρευνα τα 20 εκατ. € β) για 

πειραματική έρευνα τα 15 εκατ.€ γ) για 

μελέτες σκοπιμότητας τα 7,5 εκατ €. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του 

κανονισμού 651/2014. 

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% 

των επιλέξιμων δαπανών. Στην εκπαίδευση 

δεν περιλαμβάνονται προγράμματα που 

πραγματοποιούνται για συμμόρφωση με τα 

εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

Επιλέξιμες δαπάνες (έως 3.000.000 ευρώ): 

• Το κόστος προσωπικού εκπαιδευτών, για 

τις ώρες που συμμετέχουν στην 

κατάρτιση 

• Έξοδα μετακίνηση εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων 

• Υλικά και προμήθειες που σχετίζονται 

άμεσα με το πρόγραμμα κατάρτισης 

• Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών 

που σχετίζονται με το πρόγραμμα 

• Δαπάνες προσωπικού των 

εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες 

δαπάνες για τις ώρες που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα. 

Η ενίσχυση των προγραμμάτων κατάρτισης 

δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη ενίσχυση 

και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ ανά έργο επαγγελματικής 

κατάρτισης. 

ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

Επαγγελματική Κατάρτιση  
Επιχορήγηση 

Δαπάνες μισθολογικού κόστους και 

εγκατάστασης συστημάτων 

πληροφορικής και επικοινωνιών 
Επιδότηση μισθού 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 32 και 33 του 

κανονισμού 651/2014. 

Η ένταση της ενίσχυσης 

ανέρχεται στο 50% του 

συνολικού μισθολογικού 

κόστους για μόνιμους 

υπαλλήλους πλήρους 

απασχόλησης (όπως ορίζεται 

στην Υπουργική Απόφαση 

ΦΕΚ 2633 / Β '28.6.2019) για 

έως και 12 μήνες από την 

πρόσληψή τους και μέχρι το 

ποσό των 35.000 ευρώ 

ετησίως.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κανονισμού De Minimis. 

 

Η ένταση της ενίσχυσης 

ανέρχεται στο 50% των 

επιλέξιμων δαπανών, έως του 

ποσού των 400.000 ευρώ.  

Επιλέξιμες δαπάνες: 

• Μισθολογικό κόστος 

εργαζομένων που 

εξυπηρετούν τη νέα 

δραστηριότητα έως 12 μήνες 

από την πρόσληψη 

• Δαπάνες για αγορά 

εξοπλισμού συστημάτων 

πληροφορικής και 

επικοινωνιών που σχετίζονται 

άμεσα με τη δραστηριότητα 

Η ενίσχυση, σε συνδυασμό με 

οποιαδήποτε άλλη κρατική 

ενίσχυση που χορηγείται σε 

ενιαία επιχείρηση, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ σε 

περίοδο 3 φορολογικών ετών.  

Πρόσληψη εργαζομένων 

σε μειονεκτική θέση και 

ατόμων με αναπηρία 
Επιδότηση μισθολογικού 

κόστους 

1 2 3 4 

Ε & Α - Επιχορηγήσεις 



Αυτή η παρουσίαση δημιουργήθηκε αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί κανενός είδους νομική 

συμβουλή. Οι πληροφορίες αυτής της παρουσίασης δεν υποκαθιστούν τους σχετικούς νόμους της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί μόνο στα πρωτότυπα κείμενα. 


