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Κεφάλαια ύψους 20 δισ. ευρώ στη διάθεση των επιχειρήσεων 

Ρευστότητα: Χρηµατοδοτικές επιλογές για κάλυψη αναγκών και υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων - Ποια προγράµµατα «τρέχουν» µέσω ΕΣΠΑ, αναπτυξιακού 
νόµου, ΕΤΕΑΝ, Ταµείου Συµµετοχών, ΤΑΝΕΟ, EBRD, ΕΤΕπ και του πακέτου 
Γιούνκερ  
 
 
Πέµπτη, 12 Απριλίου 2018 

Περισσότερα από 20 δισ. ευρώ µπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη στιγµή οι ελληνικές 
επιχειρήσεις από κονδύλια ειδικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, αλλά και τραπεζικών 
δανείων, καθώς οι τράπεζες αναµένεται να κάνουν φέτος τα πρώτα ανοίγµατά τους. 

Αν και το πρόβληµα της ρευστότητας παραµένει έντονο σε επίπεδο διαθέσιµων πόρων, 
αυτή η περίοδος ίσως να είναι µία από τις καλύτερες των τελευταίων ετών. Κι αυτό διότι 
βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη µία βεντάλια χρηµατοδοτικών εργαλείων που µπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων, είτε για κεφάλαια κίνησης είτε για κεφάλαια 
επενδυτικού σκοπού. 

Από το ΕΣΠΑ και το πακέτο Γιούνκερ, τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα του ΕΤΕΑΝ, τον 
αναπτυξιακό νόµο, το Ταµείο Συµµετοχών, την κοινή επενδυτική πλατφόρµα του ΤΑΝΕΟ µε 
τη Mubadala, τα κοινά προγράµµατα των συστηµικών τραπεζών µε την ΕΤΕπ και την EBRD 
και των συνεταιριστικών µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, πλέον οι ελληνικές 
επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικές χρηµατοδοτικές επιλογές. Βασική παράµετρος όλων των 
χρηµατοδοτικών εργαλείων είναι η έµφαση που δίνουν σε στοχευµένα επενδυτικά σχέδια 
µε κύρια προτεραιότητα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. ∆εν λείπουν, πάντως, και οι 
«παροχές» για εξαγωγές και, όπως προαναφέρθηκε, για κεφάλαια κίνησης. 

Το ΕΣΠΑ 

Αν και όπως είναι λογικό τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ δηµοσιοποιούνται - προκηρύσσονται 
κατά περιόδους και τοµείς, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι για την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας οι πόροι που θα διατεθούν θα ξεπεράσουν τα 5 δισ. ευρώ. 

Αιχµή του δόρατος του ΕΣΠΑ, αναφορικά µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, 
αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία 
(ΕΠΑνΕΚ). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας και 
διαθέτει προϋπολογισµό 4,92 δισ. ευρώ δηµόσιας δαπάνης (3,84 δισ. ευρώ ενωσιακής 
συνδροµής). 

Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η µετάβαση στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα µε 
αιχµή την καινοτοµία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας. Το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηµατικότητα, και την Καινοτοµία 
κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δηµιουργία και στήριξη ενός 
παραγωγικού µοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας µε τη µόχλευση ιδιωτικών πόρων. Αυτή τη 
στιγµή τα κυριότερα ενεργά χρηµατοδοτικά προγράµµατα του ΕΠΑνΕΚ είναι η δράση 
«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων» µε 
προϋπολογισµό 120 εκατ. ευρώ (δηµόσια δαπάνη) και το «Επιχειρούµε Έξω» µε 
προϋπολογισµό 50 εκατ. ευρώ. 

Υπενθυµίζουµε ότι έχει προηγηθεί η προκήρυξη των δράσεων «Αναβάθµιση πολύ µικρών 
και µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας» (σ.σ.: έχουν προκηρυχθεί 
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δύο κύκλοι του συγκεκριµένου προγράµµατος), «Ενίσχυση Τουριστικών µµε για τον 
εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών», 
«Νεοφυής επιχειρηµατικότητα», «Ερευνώ - ∆ηµιουργώ - Καινοτοµώ», µε τον 
προϋπολογισµό να αγγίζει το σχεδόν 1 δισ. ευρώ. 

Στο ΕΣΠΑ περιλαµβάνονται και οι προκηρύξεις για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) µε στοχευµένες κατά 
περιφέρεια δράσεις που υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ. Ήδη αυτή τη 
στιγµή πολλές «περιφερειακές» δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι δηλαδή ενεργές για 
την υποβολή αιτήσεων. 

Το ΕΤΕΑΝ 

Στο τέλος του καλοκαιριού αναµένεται και η ενεργοποίηση του Ταµείου 
Επιχειρηµατικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης 
(ΕΤΕΑΝ). Με αρχικά κονδύλια της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ, τα οποία µε τη συµµετοχή 
των τραπεζών αναµένεται να αγγίξουν τα 800 εκατ. ευρώ, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα παρέχει µια 
γκάµα χρηµατοδοτικών εργαλείων για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα, θα παρέχονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού για τις µµε 
µε µειωµένο επιτόκιο, καθώς το τµήµα του δανείου που θα προέρχεται από το ΕΤΕΑΝ θα 
είναι άτοκο. Επίσης, στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα δηµιουργηθεί και Ταµείο Εγγυοδοσίας. 

Έως τότε, δηλαδή έως την ενεργοποίηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το ΕΤΕΑΝ και οι συνεργαζόµενες 
τράπεζες θα προσφέρουν στις µµε τις παροχές του ενδιάµεσου ΤΕΠΙΧ, το οποίο παρέχει 
δάνεια µε ευνοϊκούς όρους (50% επιδοτούµενο επιτόκιο), µέσω του προγράµµατος 
«Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση». Το ποσό που έχει δεσµευτεί για το ενδιάµεσο ΤΕΠΙΧ είναι 
της τάξεως των 384 εκατ. ευρώ και από την ενεργοποίησή του στις αρχές Φεβρουαρίου 
έχουν χορηγηθεί δάνεια της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια αυτού του 
προγράµµατος, που ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες (κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού 
σκοπού), απευθύνονται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής, που βρίσκονται 
σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάµενες) και οι 
οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

* Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, το ύψος χρηµατοδότησης κυµαίνεται από 10.000 έως 
300.000 ευρώ, µε διάρκεια έως 48 µήνες και αφορά την κάλυψη αναγκών αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, καθώς και αυτοτελών επιχειρηµατικών αναγκών που σχετίζονται µε το 
εµπορικό/συναλλακτικό κύκλωµα της επιχείρησης. 

* Για δάνεια επενδυτικού σκοπού (ενίσχυση επιχειρηµατικών επενδυτικών σχεδίων), το 
ύψος χρηµατοδότησης κυµαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, µε διάρκεια 5-12 έτη και 
αφορά επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε προγράµµατα κρατικής ενίσχυσης τα οποία δεν 
έχουν υλοποιηθεί, αλλά και επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα κρατικής 
ενίσχυσης και που δεν έχουν υλοποιηθεί. 

Το Equi Fund 

Στις 16 Απριλίου κάνει επίσηµη πρεµιέρα το Ταµείο Συνεπενδύσεων (Equi Fund), το οποίο 
έχει συσταθεί µε πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Από 
ελληνικής πλευράς έχουν εισφερθεί 200 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα το ΕΤαΕ -που είναι και 
ο διαχειριστής- έχει εισφέρει 60 εκατ. ευρώ. Σύντοµα αναµένεται και η χρηµατοδοτική 
συµµετοχή της ΕΤΕπ µε το ποσό των 40 εκατ. ευρώ. Περίπου άλλα τόσα είναι τα κονδύλια 
που έχουν εισφέρει και οι επενδυτές που συµµετέχουν στα εννέα υποταµεία του σχήµατος. 
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Το Ταµείο έχει σχεδιαστεί στη βάση τριών «παραθύρων» και συγκεκριµένα ένα για τον 
τοµέα της καινοτοµίας και δύο για τους τοµείς της γενικής επιχειρηµατικότητας. 

Πρόκειται για τα «παράθυρα»: 

α) Innovation Window, 

β) Early stage Venture Capital Funds και 

γ) Growth Stage Private Equity Funds. 

Το Innovation Window στοχεύει στην ενίσχυση έργων ή µικροµεσαίων επιχειρήσεων που 
έχουν προκύψει από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισµούς µε σηµαντική 
ερευνητική δραστηριότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων που 
βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιµότητας, η διαµόρφωση επιχειρηµατικών 
σχεδίων και η εµπορική αξιοποίησή τους. 

Η ενίσχυση µπορεί να εστιάζει σε επενδυτικά σχέδια υφιστάµενων επιχειρήσεων, στην 
ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), στην εκµετάλλευση δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, 
εκχωρήσεις δικαιωµάτων κ.λπ. Το Ταµείο αναµένεται να χρησιµοποιήσει κεφάλαια για 
επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed. 

Στοχεύει σε οµάδες-έργα ή και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) οι οποίες συνδέονται µε 
δοµές στήριξης της επιχειρηµατικότητας όπως θερµοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, χώρους 
συνεργασίας (co-working spaces), δοµές στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα κ.λπ. 

Τα υποταµεία της γενικής επιχειρηµατικότητας απευθύνονται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, 
µε ιδιαίτερη όµως έµφαση στους στρατηγικούς τοµείς προτεραιότητας της ελληνικής 
οικονοµίας, δηλαδή τουρισµό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία και φαρµακευτική βιοµηχανία, 
δηµιουργικές και πολιτιστικές βιοµηχανίες, υλικά - κατασκευές, µε στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη µετάβαση στην ποιοτική 
επιχειρηµατικότητα µε αιχµή την καινοτοµία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης 
αξίας. 

Το ΤΑΝΕΟ 

Στα 400 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα διατεθεί από το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας 
Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ) και το κρατικό επενδυτικό fund των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων 
Mubadala Investment Co για την ενίσχυση ελληνικών µεσαίων επιχειρήσεων. 

Η σχετική συµφωνία των δύο πλευρών προβλέπει τη δηµιουργία επενδυτικής πλατφόρµας 
στην οποία οι δύο πλευρές θα συµµετάσχουν µε το ποσό των 200 εκατ. ευρώ εκάστη. Η 
συµφωνία έχει διετή ορίζοντα και βάσει αυτής, έως το τέλος της, θα πρέπει να έχουν 
διατεθεί τα 400 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όπως αναφέρουν κύκλοι του οικονοµικού επιτελείου, 
το ποσό αυτό σίγουρα θα εξαντληθεί νωρίτερα και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα 
προστεθούν και επιπλέον πόροι. Άλλωστε, όπως επισηµαίνουν, κάτι ανάλογο έγινε στη 
Γαλλία, όπου αντίστοιχη συµφωνία συνεπένδυσης ξεκίνησε από τα 300 εκατ. ευρώ και ήδη 
οι πόροι έχουν αγγίξει το 1 δισ. ευρώ. 

Σηµείο επαφής της επενδυτικής πλατφόρµας µε τις ελληνικές επιχειρήσεις θα αποτελεί το 
ΤΑΝΕΟ. Το Ταµείο θα δέχεται αιτήσεις χρηµατοδότησης ή θα αναζητεί αυτό οντότητες στις 
οποίες µπορεί να γίνει συνεπένδυση. Σηµειώνεται ότι η χρηµατοδότηση προϋποθέτει την 
είσοδο των επενδυτών στο µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης. Εφόσον το ΤΑΝΕΟ προχωρά 
στην αξιολόγηση των επιχειρηµατικών προτάσεων και των προοπτικών, σε συνεργασία µε 
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τη Mubadala, θα συναποφασίζει το αν θα προχωρήσουν στη χρηµατοδότηση µιας 
επιχείρησης και το ύψος της χρηµατοδότησης. 

Το πακέτο Γιούνκερ 

Έως το 2016 η αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ (το λεγόµενο Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων - ΕΤΣΕ) ήταν ανύπαρκτη. Πλέον, η χρηµατοδότηση της Ελλάδας 
από το εν λόγω πακέτο ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ και αναµένεται να κινητοποιηθούν 8,2 
δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις. Έτσι, τα τελευταία στοιχεία της Κοµισιόν φέρνουν την 
Ελλάδα στην πρώτη θέση µε κριτήριο τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

Στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ έχουν εγκριθεί 12 επενδυτικά σχέδια υποδοµών και καινοτοµίας που 
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) µε την υποστήριξη του 
ΕΤΣΕ, µε συνολική χρηµατοδότηση σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ. Τα έργα αυτά αναµένεται να 
κινητοποιήσουν συνολικές επενδύσεις ύψους 5,7 δισ. ευρώ. 

Παράλληλα υπάρχουν εννέα εγκριθείσες συµφωνίες µε ενδιάµεσες τράπεζες που 
χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) µε την υποστήριξη του 
ΕΤΣΕ, µε συνολική χρηµατοδότηση ύψους 319 εκατ. ευρώ. Οι συµφωνίες αυτές 
προβλέπεται να κινητοποιήσουν σχεδόν 2,4 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, µε περίπου 11.298 
µικροµεσαίες και επιχειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης να επωφελούνται από τη 
βελτιωµένη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση. 

Κονδύλια 1,4 δισ. ευρώ µέσω του αναπτυξιακού νόµου 

Σε σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ ανέρχεται το ύψος των κινήτρων για τη διετία 2017-2018 που θα 
διατεθούν µέσω του αναπτυξιακού νόµου (4399/206). Ήδη για το 2017 µέσω των 
προγραµµάτων - καθεστώτων «Γενική Επιχειρηµατικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες µµε» και 
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού» δεσµεύτηκαν προς διάθεση για την υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων 750 εκατ. ευρώ. Οι µορφές ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόµου 
αφορούν επιχορηγήσεις, επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, φορολογικές απαλλαγές και 
επιδότηση της δηµιουργούµενης απασχόλησης. 

Στον νέο κύκλο προκηρύξεων των παραπάνω καθεστώτων έχουν δεσµευτεί 450 εκατ. 
ευρώ, ενώ εντός του Μαΐου αναµένεται και η προκήρυξη άλλων δύο καθεστώτων και 
συγκεκριµένα των «Ενισχύσεις Καινοτοµικού Χαρακτήρα για µµε» και «Συνέργειες και 
∆ικτυώσεις» συνολικού προϋπολογισµού 200 εκατ. ευρώ. 

Υποβολή αιτήσεων για 2 νέα προγράµµατα του αναπτυξιακού νόµου 300 εκατ. 
ευρώ 

Τον νέο κύκλο υποβολής αιτήσεων για τα καθεστώτα - προγράµµατα του αναπτυξιακού 
νόµου «Νέες Ανεξάρτητες µµε» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού» άνοιξε χθες 
το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Με συνολικό προϋπολογισµό της τάξεως των 300 
εκατ. ευρώ (από 150 εκατ. έκαστο), τα δύο προγράµµατα θα ενισχύσουν επενδυτικά σχέδια 
υφισταµένων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων. Στις µορφές ενίσχυσης όσον αφορά το 
καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες µµε» περιλαµβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η επιδότηση του κόστους δηµιουργούµενης απασχόλησης και η 
φορολογική απαλλαγή, ενώ στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού» η 
ενίσχυση αφορά τη φορολογική απαλλαγή. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρώτο 
καθεστώς θα παραµείνει ανοικτή έως τις 30 Ιουνίου 2018 και στο δεύτερο έως τις 15 
∆εκεµβρίου 2018, εκτός και αν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισµός των εν λόγω 
δράσεων. 
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«Νέες ανεξάρτητες µµε»: Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες µµε» είναι η 
παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων µε βασικό στόχο τη δηµιουργία νέων 
ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Γενικά το 
συγκεκριµένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση 
ανεξάρτητες µµε που προτίθενται να πραγµατοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από 
τους επιλέξιµους κλάδους του νόµου. Το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες µµε» παρέχει στις 
επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής αυξηµένα κίνητρα σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα καθεστώτα γενικών ενισχύσεων, όπως επιχορήγηση των επενδυτικών δαπανών 
από 70% έως 100%, αλλά και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης. 

Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια: α) 
να είναι µµε, β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των επτά ετών), γ) να είναι 
ανεξάρτητες (µε τον τρόπο που ορίζεται η ανεξαρτησία στον νόµο). Είναι δυνατή η 
υπαγωγή σχεδόν όλων των νοµικών µορφών επιχειρήσεων (ατοµικές, εµπορικές, αλλά και 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάµενες ή υπό σύσταση. Οι επιλέξιµοι κλάδοι 
οικονοµικής δραστηριότητας είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόµου. 

«Ενισχύσεις µηχανολογικού εξοπλισµού»: Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισµού» είναι η δηµιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισµένου 
εύρους µε ιδιαίτερα απλοποιηµένες διαδικασίες. Το συγκεκριµένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα 
ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυµούν ταχεία ένταξη, µε ελάχιστα κριτήρια, χωρίς 
διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άµεσα µε τη διενέργεια διοικητικών 
ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγµατοληπτική βάση). Σηµειώνεται ότι 
δεν υφίστανται περιορισµοί µεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν 
όλων των νοµικών µορφών επιχειρήσεων υφισταµένων ή υπό σύσταση. Οι επιλέξιµοι 
κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόµου. 

Οι ενισχυόµενες δαπάνες αφορούν δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ενσώµατες), οι 
οποίες περιλαµβάνουν τις δαπάνες µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων που 
χρησιµοποιούνται µέσα στη µονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση. 
Πιο συγκεκριµένα: α) καινούργιος ή υπό προϋποθέσεις µεταχειρισµένος µηχανολογικός 
εξοπλισµός, β) αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων που κινούνται εντός της µονάδας. 
Τα είδη ενίσχυσης αφορούν φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόµενων έργων, 
ενώ στο εν λόγω καθεστώς δεν προβλέπονται ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης. Οι επενδυτικές 
δαπάνες ενισχύονται για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που 
καθορίζεται για κάθε περιοχή και µέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων. 

 


