
  

 

Επιχειρηματικότητα των Νέων στο νέο Επενδυτικό Νόμο: Από 1η 
Ιουλίου η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων 

«Enterprise Europe Network», ενημερώνει ότι τίθεται σε ισχύ το σχετικό Ειδικό Καθεστώς 

στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των 

Νέων. Η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων  ξεκινά την 1 Ιουλίου και ολοκληρώνεται 

στις 31 Αυγούστου 2011.  

Το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά νέους επιχειρηματίες έως 40 ετών. Προβλέπει την 

ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχουν οι παραπάνω νέοι, με ποσοστό άνω του 50%. 

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται είναι τα 100.000 ευρώ, ενώ τα είδη της 

ενίσχυσης που προβλέπονται είναι η επιχορήγηση και η επιδότηση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης (Leasing). 

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. 

Δηλαδή από τις αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και 

παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι τους 

τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς 

και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

όπως δημοτικά τέλη κ.λπ. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η ενίσχυση δαπανών για 

μισθοδοσία. 

Παράλληλα, ενισχύονται και δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού παραγωγής. 

H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της 

επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία. 
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Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην πενταετία δεν υπερβαίνει το 100% του κόστους 

του επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας 

των Νέων. Δυνητικά, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό 

του 1 εκ. ευρώ στην περίπτωση χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ στην περίπτωση μη 

χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 500.000 ευρώ. 

Το νέο καθεστώς καινοτομεί, αφού παρέχει τη δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου 

επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού, εφόσον πληροί τους σχετικούς όρους, και σε άλλα 

καθεστώτα ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου, με την προϋπόθεση της μη ενίσχυσης των 

ίδιων επιλέξιμων δαπανών. 

Επισημαίνεται ότι στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων μπορούν να 

υπαχθούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, πλην εκείνων που εξαιρούνται στον 

Επενδυτικό Νόμο (3908/2011, άρθρο 2). 

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που προτείνεται προς ένταξη και οι οποίες δεν 

ενισχύονται από το παρόν Ειδικό Καθεστώς μπορούν να καλυφθούν με ίδια κεφάλαια, με 

συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (είτε στον Επενδυτικό Νόμο είτε σε 

πρόγραμμα του ΕΣΠΑ), με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του 

ΕΤΕΑΝ ή με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση. 

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – www.ependyseis.gr, και έπειτα εντύπως στα Γραφεία 

Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς και το πλήρες πλαίσιο λειτουργίας του νέου 

επενδυτικού νόμου, έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: 
 StartupGreece  (κατηγορία «Χρηματοδοτήσεις») www.startupgreece.gov.gr ,  

 Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – www.mindev.gov.gr  

 Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων –  www.ependyseis.gr   

Συμβουλευτείτε ιδιαίτερα τα ειδικά έντυπα: 
 Ενημερωτικό Σημείωμα για το Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων 

 Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς 

ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Ν.3908/2011 (Αρ. Απόφασης 

25618_ΦΕΚ) 

 Παραδείγματα επιχειρηματικότητας των νέων  
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