
 

Ν. 4399/2016 (Αναπτυξιακός Νόμος)  
για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
 

 

Ανακοινώθηκε στις 21 Μαΐου 2020 η δεύτερη προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου για τις 

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.   

 

Η ημερομηνία λήξης (για την ώρα) είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ο συνολικός προϋπολογισμός του 

προγράμματος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ. 

Η υπαγωγή μιας επιχείρησης στο Νόμο, έχει χαρακτήρα κινήτρου που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει έναρξη εργασιών 

πριν την υποβολή της αίτησης (δεν επιδοτούνται επενδύσεις που έχουν γίνει ή ξεκινήσει). 

Οι δικαιούχοι 

Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν παράρτημα στην Ελλάδα με τις εξής μορφές: 

1. Ατομική επιχείρηση (εδώ υπάγονται και οι επαγγελματίες αγρότες) 

2. Εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής 

3. Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη 

4. Ομάδες παραγωγών  

 Ελάχιστο ύψος επιλέξιμων επενδυτικών 

Είδος επιλέξιμης επιχείρησης Ελάχιστος προϋπολογισμός 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί  (ΑΣ) 50.000,00€ 

Ομάδες Παραγωγών  (ΟΠ) 50.000,00€ 

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις  
Άρθ.33 του Ν.4384/2016 (Ενώσεις 

συνεταιρισμών) 
50.000,00€ 

Πολύ Μικρές επιχειρήσεις 

(αγρότες, ατομικές, ΟΕ, ΙΚΕ κλπ) 

λιγότερους από 10 εργαζόμενους και κύκλος 

εργασιών μέχρι 2.000.000,00€ 
100.000,00€ 

Μικρές επιχειρήσεις (αγρότες, 

ατομικές, ΟΕ, ΙΚΕ κλπ) 

λιγότερους από 50 εργαζόμενους και κύκλος 

εργασιών μέχρι 10.000.000,00€ 
150.000,00€ 

 

Για τις ατομικές επιχειρήσεις ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 500.0000,00€ (αλλιώς χρειάζεται αλλαγή εταιρικής 

μορφής σε εμπορική εταιρεία). 

 

Η επιδότηση 

Στον κλάδο της αγροδιατροφής για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμη και η αίτηση για παροχή 

Επιχορήγησης των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου χωρίς περιορισμούς στο ποσοστό της, δηλαδή δεν είναι 

υποχρεωτικός ο συνδυασμός με φοροαπαλλαγή, επιδότησης εργατικού κόστους κλπ. 

Για τον πρωτογενή γεωργική παραγωγή η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000,00€ ανά επιχείρηση.  

 



 

Τα ποσοστά επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι τα εξής: 

55%: 

• Βόρειο Αιγαίο 

50%: 

• Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 

• Κεντρική Μακεδονία  

• Ήπειρος 

• Θεσσαλία  

• Δυτική Ελλάδα 

• Πελοπόννησος 

45%: 

• Δυτική Μακεδονία 

• Στερεά Ελλάδα 

• Ιόνιοι Νήσοι 

• Κρήτη 

40%: 

• Αττική (Δυτική, Πειραιάς, Νήσοι) 

• Νότιο Αιγαίο 

30%: 

• Αττική (λοιπές περιοχές) 

 

Ανεξαρτήτως περιοχής και μεγέθους επιχείρησης, η δαπάνη του συμβούλου (μελέτη υποψηφιότητας) επιδοτείται με 50%. 

 

Η Ιδιωτική συμμετοχή  

Η Ιδιωτική συμμετοχή είναι το υπόλοιπο του προϋπολογισμού αν αφαιρεθεί η επιχορήγηση και μπορεί να είναι:  

1. Μόνο για φυσικά πρόσωπα: 

o Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα και το μέσο διαθέσιμο υπόλοιπο 

του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης στήριξης.  

2. Αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου  

o από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων 

o με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.  

o με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον 

o με πώληση γηπέδων, κτιρίων, και μηχανολογικού εξοπλισμού (απόδειξη δυνατότητας πώλησης.) 

3. Δάνειο 

 

  



 

Οι επιλέξιμες δαπάνες στον γεωργικό κλάδο 

  

1. Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια γεωργίας είναι: 

✓ στον τομέα φυτικής παραγωγής: ίδρυση και εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων όλων των τύπων όπως 

συμβατική, πιστοποιημένη - ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. - υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, 

θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.) 

✓ στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων) 

2. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:  

✓ κτηριακά (αποθήκες, στάβλοι κλπ),  

✓ μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό,  

✓ μεταφορικά μέσα εντός του χώρου της μονάδας (κλάρκ κλπ)  

✓ μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, λογισμικού  

✓ ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ιδιοκατανάλωση 

✓ αρδευτικά εφόσον επιφέρουν τουλάχιστον 25% εξοικονόμηση ύδατος και με προϋπόθεση την 

εγκατάσταση μετρητή κατανάλωσης ύδατος 

 και  

✓ δαπάνες μελετών και συμβούλων (μελέτες σύμβουλοι κλπ).  

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες 

 Η αγορά υφιστάμενης μονάδας  

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

εγκαταστάσεων. 

 Λειτουργικά έξοδα 

 Εξοπλισμός και έπιπλα γραφείου 

 Οχήματα που κινούνται έξω από την εκμετάλλευση (πχ τρακτέρ, φορτηγά κλπ) 

 αγορά γης  

 αγορά δικαιωμάτων παραγωγής και ενίσχυσης 

 αγορά και φύτευση φυτών, 

 εργασίες αποστράγγισης, 

 αγορά ζώων, 

 επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα 

 μισθώσεις  

 μεταχειρισμένος εξοπλισμός 

 

Μεταποίηση Αγροτικών προϊόντων 

Είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια στην μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, τόσο σε γεωργικό όσο και σε μη 

γεωργικό τελικό προϊόν. 

 

  



 

Κόστος παράβολων και αιτήσεις πληρωμής 

1. Το παράβολο υποβολής της αίτησης στήριξης είναι 0,05% του επενδυτικού σχεδίου με ελάχιστο τα 300,00€ και 

μέγιστο τα 5.000,00€. 

2. Το παράβολο αιτήματος ελέγχου (πληρωμής, αφού ολοκληρωθούν οι επενδύσεις) είναι 0,05% του επενδυτικού 

με ελάχιστο τα 150,00€ και μέγιστο τα 2.500,00€. Το εν λόγω παράβολο αφορά και τις δύο αιτήσεις ελέγχου. 

(για αίτημα ελέγχου του 50% απαιτείται κατάθεση του μισού παραβόλου)  

3. Αίτημα ελέγχου για πληρωμή γίνεται στο 50% της επένδυσης και δεύτερο στην ολοκλήρωση και μετά την έναρξη 

λειτουργίας (πιστοποιείται με τιμολόγια πώλησης προϊόντων και πληρότητα αδειών) ενώ οι μακροχρόνιες 

υποχρεώσεις είναι τριετίας. 

 

 

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των 

επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, 

διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των συστημάτων ποιότητας, της 

ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

Διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία κι έμπειρο προσωπικό στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, είναι σε θέση 

να σας παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη κατά το σχεδιασμό, τη σύνταξη και παρακολούθηση της δικής σας 

επενδυτικής πρότασης. 


