
Χρήματα σε νέους για να δημιουργήσουν τη δική τους 

επιχείρηση 

Ανοίγει ξανά ο επενδυτικός νόμος για τους νέους και τις νέες, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν για το ξεκίνημα της δικής τους επιχείρησης.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες ηλικίας μέχρι 40 ετών μέσα από το 

ειδικό καθεστώς «Επιχειρηματικότητα των Νέων».  

Οι ενισχύσεις που θα λάβουν μπορούν να καλύψουν και το 100% των 

λειτουργικών εξόδων τους τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας των 

επιχειρήσεών τους.  

Τα κίνητρα έχουν δύο μορφές. Η πρώτη είναι απευθείας επιχορηγήσεις για τις 

δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης 

και η δεύτερη για ενισχύσεις που αφορούν τη χρήση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης.  

Το πρόγραμμα αναμένεται να «ανοίξει» μέχρι τον Μάρτιο, σύμφωνα με 

εκτιμήσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης, και αφορά μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις.  

Μικρές επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 50 

εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. 

 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που απασχολούν λιγότερους από 10 

εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.  

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν απαιτείται να 

έχουν νομική μορφή είτε ατομικής επιχείρησης, ή εμπορικής εταιρείας ή 

συνεταιρισμού.  

Επίσης να αποτελούν είτε ατομικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα των 

οποίων δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους, είτε επιχειρήσεις στις 

οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του 50% του εταιρικού 

τους κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους και 

ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας κατέχοντας θέση προέδρου 

Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνοντος συμβούλου, διαχειριστή ή αντίστοιχου 

οργάνου διοίκησης. 

 

 

Προϋπόθεση αποτελεί επίσης να έχουν ιδρυθεί μέχρι ένα χρονικό όριο, το 

οποίο θα καθοριστεί όταν βγουν οι λεπτομέρειες, ή να μην έχουν κατά τον 

χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής 

τους.  



Δεν θα πρέπει, ακόμη, να έχουν ως μετόχους με ποσοστό άνω του 20% ή 

ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες 

έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο και 

δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές. Τα 

ποσοστά επιχορήγησης ανά Περιφέρεια  

Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής 

Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου 

Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας ορίζονται ποσοστά 

ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη 

μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.  

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 5% στα νησιά των ως άνω 

περιφερειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 ευρώ. Στις Περιφέρειες 

Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 

25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την 

ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα 

δύο επόμενα έτη.  

Οι δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν  

Ενισχύονται οι δαπάνες για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της 

επιχείρησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών 

εγκαταστάσεων εξοπλισμού και παραγωγής. Δεν χρηματοδοτούνται οι 

δαπάνες παγίων της επένδυσης.  

Έτσι οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν:  

1. Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, και ειδικότερα:  

αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και 

παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της 

επιχείρησης, μέχρι ποσοστού 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και 

έως του ποσού των 30.000 ευρώ, 

τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το 

επιτόκιο αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 

μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και χρησιμοποίηση 

τεχνολογικών υποδομών που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική 

χρηματοδότηση (όπως σε περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικών 

Πάρκων, Ζωνών Καινοτομίας κ.λπ.), 

ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και 

φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (εκτός του ΦΠΑ και 

των εταιρικών φόρων), όπως δημοτικά τέλη κ.λπ., 

μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται 

και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι' αυτές δεν 

έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις. 



2. Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

παραγωγής.  

Οι καταβαλλόμενες δόσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.  

Η ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα χρόνια μετά την 

ίδρυση της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην 

αρμόδια υπηρεσία.  

Το ελάχιστο κόστος της επένδυσης  

Στα 100.000 ευρώ ορίζεται το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.  

Οπως προβλέπεται από τον επενδυτικό νόμο:  

Για μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο κόστος είναι 150.000 ευρώ. 

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο κόστος είναι 100.000 ευρώ. 

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου αυτού πραγματοποιείται είτε 

μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και θα 

τεκμηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου.  

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης πραγματοποιείται εντός δύο ετών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Ως ολοκλήρωση του 

επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτού.  

Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο μέχρι ένα έτος, εφόσον με την 

προσκόμιση των στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία τεκμαίρεται η υλοποίηση 

τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου με βάση το κόστος αυτού.  

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες δεν καλύπτονται με μία από 

τις προτεινόμενες ενισχύσεις του ειδικού καθεστώτος της 

επιχειρηματικότητας των νέων, μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν:  

Με ίδια κεφάλαια. 

Με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (είτε στον επενδυτικό 

νόμο είτε σε άλλο πρόγραμμα. Π.χ. πρόγραμμα ΕΣΠΑ). 

Με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας. 

Με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση. 


