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*Άλλοι φορείς: Κοιν.Σ.Επ., ΑΣ, ΟΠ, ΑΕΣ 



Άρθρο 12 του Ν.4399/2016 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων     
 
α. Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες 
σε απόσταση 30 χλμ. από τα σύνορα, νησιωτικές με πληθυσμό < 3.100 κατοίκων 
και περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση) 

β. Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, 
Επικοινωνίας ή/και αγροδιατροφής. 

γ. Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Β.Ε.ΠΕ. ή Ε.Π. και δεν αφορά σε 
εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών 

δ. Εξωστρεφείς ΜΜΕ 

ε. Καινοτόμες ΜΜΕ 

στ. Επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων ΜΜΕ 

ζ. ΜΜΕ που αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση τις Ε.Μ.Ε.) σε ποσοστό 
τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία 

η. Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών 
(ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) 

θ. Επιχειρήσεις με αυξημένη προστιθέμενη αξία 



Ειδικές περιοχές Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 

Νομός Έβρου: όλος 

Νομός Ροδόπης: όλος 

Νομός Ξάνθης: όλος εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων 
Τοπείρου και Αβδήρων 

Νομός Δράμας: όλος εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων 
Δοξάτου, Καλαμπακίου και Σιταγρών  

Νομός Καβάλας: μόνο η Δημοτική Ενότητα Ορεινού 



Χαρακτήρας επένδυσης 

α. Δημιουργία νέας μονάδας,  

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,  

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε  
προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε 
αυτήν (οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη 

λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ 
νέου, όπως έχει καταγραφεί στο προηγούμενο οικονομικό έτος),  

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής 
διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας (οι επιλέξιμες δαπάνες 

υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των 3 προηγούμενων 
οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη 
δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί),  

ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που 
ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει.  



Επιλέξιμες Δαπάνες  

Περιφερειακές Ενισχύσεις 
 

Οι δαπάνες που αφορούν κτηριακές εγκαταστάσεις, ειδικές και 
βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δεν 
μπορούν αθροιστικά να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των 
επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός 
διαμορφώνεται στο 60% για επενδυτικά σχέδια στον τομέα του 
τουρισμού. 

Η αγορά από ΜΜΕ του συνόλου ή και μέρους των παγίων στοιχείων 
ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) μιας 
παραγωγικής μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της, ενισχύεται 
εφόσον τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν είναι παλαιότερα 
των 7 ετών και δεν έχουν ήδη επιχορηγηθεί. 

Δεν ενισχύεται η αγορά οικοπέδου, καθώς και η αγορά μεταφορικών 
μέσων, που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας. 

 



Επιλέξιμες Δαπάνες  

Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 
 

Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών (μελέτες και αμοιβές συμβούλων) 
για επενδυτικά σχέδια νέων ΜΜΕ, που δεν συνδέονται με τις συνήθεις 
λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% 
του συνολικού κόστους Περιφερειακών Ενισχύσεων και έως του ποσού 
των 50.000 €, με ποσοστό ενίσχυσης 50%.  

Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση ΜΜΕ ενισχύονται μέχρι 
ποσοστού 10% του συνολικού κόστους Περιφερειακών Ενισχύσεων και 
έως του ποσού των 100.000 €, με ποσοστό ενίσχυσης 100%.  

 

 

  Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο  
επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των  

5.000.000 €. 



Χρηματοδότηση 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Αύξηση κεφαλαίου με νέα μετρητά: Τραπεζικές βεβαιώσεις 
φυσικών προσώπων με διαθέσιμο υπόλοιπου λογαριασμού και μέσο 
διαθέσιμο υπόλοιπο προηγούμενου μήνα 

Κεφαλαιοποίηση ή ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών: 
Οικονομικά στοιχεία (μόνο βιβλία Γ’ κατηγορίας) 

Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης: Επιστολή 
πρόθεσης αγοράς, Τελευταίο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ και Βεβαίωση 
Κτηματολογικού Γραφείου (ελεύθερο βαρών) για γήπεδα/κτίρια, 
Βεβαίωση εκτίμησης αξίας από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή για 
μηχανήματα 

   ή/και    

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Πρόθεση ή έγκριση χορήγησης δανείου (δυνατότητα υποβολής 
επιστολής του νομίμου εκπροσώπου για πρόθεση λήψης δανείου) 

 



Δείκτες βαθμολογίας 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ/ 
<3 ΧΡΗΣΕΙΣ 

Γενική Ρευστότητα,  
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους, 
Διάρθρωση Κεφαλαίων 

3 3 

IRR, Ικανότητα Αποπληρωμής 
Τοκοχρεολυσίων 

3 5 

Αύξηση Απασχόλησης 2 4 

Ίδια και Διαθέσιμα Κεφάλαια 3 6 

Ειδικά Χαρακτηριστικά  3 5 

max ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 15 23 

min ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3 3 



Γεωργικά Προϊόντα 

ΦΕΚ 3410/τΒ’/24-10-2016 
 
Πρωτογενής Γεωργική Παραγωγή  
Μόνο για ΜΜΕ 
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δε μπορεί να υπερβεί τις 500.000 € 
Η Άδεια κατασκευής απαιτείται να έχει χορηγηθεί πριν τη 
δημοσίευση στο ΦΕΚ της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. 
 
Τομέας φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και 
παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, 
πιστοποιημένη -ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. - υπαίθρια, υπό 
κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών 
θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.), 
 
Τομέας ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για 
ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως 
αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/τΑ΄/2012). 



Γεωργικά Προϊόντα 

Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων 

Με τον όρο αυτόν νοείται κάθε επέμβαση επί γεωργικού 
προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό 
προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής 
εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία 
προϊόντος ζωτικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη 
του πώληση. 

 

 

 

 



Ενέργεια 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στον τομέα 
παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας: 
 
α.Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών εγκατεστημένης ισχύος 
μέχρι 15MW,  
β.Μονάδων Συμπαραγωγής Ενέργειας υψηλής απόδοσης από 
ΑΠΕ, 
γ.Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά με 
εγγυημένη ισχύ μέχρι 5 MW,  
δ.Παραγωγής Θερμότητας και Ψύξης από ΑΠΕ,  
ε.Ενεργειακά Αποδοτικών Συστημάτων Τηλεθέρμανσης και 
Τηλεψύξης,  
στ.Παραγωγής Αειφόρων Βιοκαυσίμων, τα οποία δεν είναι 
βασιζόμενα σε εδώδιμα (βρώσιμα) φυτά και δεν υπόκεινται σε 
υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης. 



Καταβολή Ενισχύσεων 

 Φορολογική απαλλαγή: Αξιοποίηση εντός 15 
φορολογικών ετών, με max ενίσχυση κατ’ έτος το 20% 
του συνολικού ποσού φορολογικής απαλλαγής. 

 Επιχορήγηση: Ποσό μέχρι το 50% της εγκεκριμένης 
επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο 
μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου 
της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου. Το υπόλοιπο ποσό της 
επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την έκδοση της 
απόφασης ολοκλήρωσης. 

 Επιδότηση leasing: Καταβάλλεται ανά εξάμηνο και 
μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος 
από τον φορέα της επένδυσης. Η επιδότηση δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 7 έτη.  



Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις 

Διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των 
φορέων μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας, ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης:  

 

 

 

 

Σε περιπτώσεις leasing, το παραπάνω διάστημα 
παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση 
μίσθωσης. 

ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 

3 έτη 5 έτη 7 έτη 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Είδη Ενισχύσεων: 

α.Φορολογική Απαλλαγή  

β.Επιχορήγηση μόνο σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται 
στις διατάξεις του άρθρου 12 

γ.Επιδότηση leasing 

δ.Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης 
απασχόλησης (κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των 
νέων θέσεων εργασίας για περίοδο δύο (2) ετών από τη 
δημιουργία κάθε θέσης) 

 

 

  

Δικαίωμα επιχορήγησης ή/και επιδότησης leasing έχουν οι φορείς 
με κέρδη προ φόρων σε μία κατ’ ελάχιστον διαχειριστική χρήση 

από τις τελευταίες επτά (7), πριν την αίτηση υπαγωγής.  



ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Εντάσεις (ποσοστά) ενισχύσεων: 

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της 
επιδότησης leasing και της επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 
100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης.  

Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό 
70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. 

 

 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.-Θ. 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 

55% 45% 35% 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Παράδειγμα για Μικρή Επιχείρηση  

Ειδικής Κατηγορίας Άρθρου 12 

 

 

 
 

Επιχορήγηση: 300.000,00 € * 55% * 70% = 115.500,00 € 

Επιδότηση leasing: 700.000,00 € * 55% = 385.000,00 € 

  

ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 300.000,00 € 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LEASING 700.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000,00 € 

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης 
leasing παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά με  

τα υπόλοιπα είδη ενισχύσεων. 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

  

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 
  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
  

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
  

ΕΝΣΤΑΣΗ 
  

ΕΝΣΤΑΣΗ 
  

 
Αιτήσεις για 

επενδυτικά σχέδια 
έως και 3.000.000 € 
υποβάλλονται στις 

Περιφέρειες. 



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Είδη Ενισχύσεων: 

Φορολογική Απαλλαγή (παρέχεται στο 100% των ανώτατων 
επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης) 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων με ή χωρίς leasing 

Αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της 
μονάδας. 

 

Διαδικασία αξιολόγησης: Με χρονική προτεραιότητα 

Εκτίμηση του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών 

Εκτίμηση της ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου 
(IRR min 5%). 



ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ  

α) «Νέες ΜΜΕ»: υπό σύσταση ή νεοσύστατες ΜΜΕ εφόσον δεν 
έχει παρέλθει 7ετία από την ημερομηνία ίδρυσης.  
β) «Ανεξάρτητες ΜΜΕ»: δεν είναι συνεργαζόμενες ή 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον δεν συνδέονται μέσω 
φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση.  

 
Είδη Ενισχύσεων: 
α. Φορολογική Απαλλαγή 
β. Επιχορήγηση  
γ. Επιδότηση leasing 
δ. Επιδότηση του κόστους της  
δημιουργούμενης απασχόλησης 
 
 

 
Όλα τα είδη ενισχύσεων 

παρέχονται στο 100% των 
ανώτατων επιτρεπόμενων 

εντάσεων ενίσχυσης, εκτός 
από την επιχορήγηση που 
παρέχεται στο 70% γενικά 

και στο 100% σε επενδυτικά 
σχέδια του άρθρου 12. 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 

Γενική 
Επιχειρηματικότητα 

Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού  

Νέες Ανεξάρτητες 
ΜΜΕ  

α. φορολογική 
απαλλαγή (100% των 
εντάσεων ενίσχυσης) 
β. επιχορήγηση μόνο 
σε επενδυτικά σχέδια 
του άρθρου 12 (70%) 
γ. επιδότηση leasing 
(100%) 
δ. επιδότηση 
δημιουργούμενης 
απασχόλησης (100%) 
 

α. φορολογική 
απαλλαγή (100% των 
εντάσεων ενίσχυσης) 
 

α. φορολογική 
απαλλαγή (100% των 
εντάσεων ενίσχυσης) 
β. επιχορήγηση (70% 
γενικά και 100% σε 
επενδυτικά σχέδια του 
άρθρου 12) 
γ. επιδότηση leasing 
(100%) 
δ. επιδότηση 
δημιουργούμενης 
απασχόλησης (100%) 

Συγκριτική Αξιολόγηση  Υπαγωγή με Χρονική 
Προτεραιότητα 

Συγκριτική Αξιολόγηση  



ΥΠΑΓΩΓΕΣ Α’ΚΥΚΛΟΥ 

Νομός  Πρωτογενή
ς 

Μεταποίησ
η 

Τουρισμός 
/ 

Τριτογενής 

Σύνολο 

Δράμας 0 

 

5 0 5 

Καβάλας 0 8 2 10 

Ξάνθης 1 4 0 5 

Ροδόπης 1     4 0 5 

Έβρου 0 3 1 4 

Σύνολο  

35 εκ 

2 24 3 29 



ΑΙΤΗΣΕΙΣ Β’ΚΥΚΛΟΥ 

Νομός  Πρωτογενή
ς 

Μεταποίησ
η 

Τουρισμός Σύνολο 

Δράμας 4 

 

6 2 12 

Καβάλας 0 2 8 10 

Ξάνθης 2 2 1 5 

Ροδόπης 0     5 0 5 

Έβρου 1 2 0 3 

Σύνολο  

42 εκ 

7 11 11 35 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

 

 

 

 

e-mails 

 dianap@pamth.gov.gr 

 pchouridou@pamth.gov.gr 

 kosmas@pamth.gov.gr 

 


