
 
 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16 (Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) 

«Θεσμικό πλαίσιο σύστασης καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων» 

 

O αναπτυξιακός νόμος 4399/16, όπως αυτός ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αφορά σε όλο το 

φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων που θα υλοποιήσουν νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις σε 

επιλέξιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 

 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

• Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνει επενδύσεις δημιουργίας νέας μονάδας, 

επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης, διαφοροποίησης παραγωγής θεμελιώδους αλλαγής της 

παραγωγικής διαδικασίας ή απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού από μονάδα που έχει 

παύση τη λειτουργία της με την προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού 

(όχι παλαιότερου των 7 ετών) και καινούργιων μεταφορικών μέσων, μόνο με τη χρήση φορολογικών 

απαλλαγών.  

• Γενικής επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει επενδύσεις δημιουργίας νέας μονάδας, επέκταση 

δυναμικότητας υφιστάμενης, διαφοροποίησης παραγωγής θεμελιώδους αλλαγής της παραγωγικής 

διαδικασίας ή απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού από μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία 

της, δηλαδή ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός 

κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών εγκαταστάσεων έως 45% του συνόλου των δαπανών, 60% για 

τουριστικά έργα και 70% για επενδύσεις logistics), εξοπλισμού ή μισθολογικού κόστους, δαπάνες εκτός 

περιφερειακών ενισχύσεων, δηλαδή μελέτες και αμοιβές συμβούλων για νέες ΜμΕ, εκκίνησης για τις 

υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέτρων ενεργειακής απόδοσης με ποσοστό ενίσχυσης 

50% για τις μικρές επιχειρήσεις και 40% για τις μεσαίες, αυτοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και 

αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, έως 10% του συνολικού κόστους και με ενίσχυση 50% της 

επένδυσης και τέλος, δαπάνες για ΑΠΕ, όπου ενισχύονται μόνο οι δαπάνες εκτός των περιφερειακών 

ενισχύσεων, για σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής από ΑΠΕ με ποσοστό ενίσχυσης 65% για μικρές 

επιχειρήσεις και 55% για μεσαίες. Τα επιλέξιμα είδη ενίσχυσης είναι (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) 

φορολογική απαλλαγή, επιχορήγησης για ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, leasing) ή επιδότηση 

μισθολογικού κόστους (μεμονωμένα).  
 

• Νέων ανεξάρτητων ΜμΕ. Αφορά σε επενδύσεις υπό σύσταση, νεοσύστατων επιχειρήσεων, αλλά 

και νέων, δηλαδή για όσες δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία καταχώρησής τους στο 

Γ.Ε.ΜΗ. και θα υλοποιήσουν δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, δηλαδή ενσώματων και άϋλων 

στοιχείων ενεργητικού (κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών 

εγκαταστάσεων έως 45% του συνόλου των δαπανών, 60% για τουριστικά έργα και 70% για επενδύσεις 

logistics), εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού, μισθολογικού κόστους, δαπάνες εκτός περιφερειακών 

ενισχύσεων, όπως μελέτες και αμοιβές συμβούλων για νέες ΜμΕ, εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και 

πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης, αυτοπαραγωγής ενέργειας από 



 

ΑΠΕ και αποκατάστασης μολυσμένων χώρων και δαπάνες για ΑΠΕ, όπου ενισχύονται μόνο οι 

δαπάνες εκτός εκείνων των περιφερειακών ενισχύσεων για σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής από 

ΑΠΕ. Τα επιλέξιμα είδη ενίσχυσης είναι (μεμονωμένα ή συνδυαστικά), φορολογική απαλλαγή, leasing, 

ενώ η επιχορήγηση παρέχεται μόνο στα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης. 

 

• Επενδύσεις μείζονος μεγέθους. Περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των 20 εκ. 

Ευρώ με δημιουργία δυο τουλάχιστον θέσεων εργασίας ανά 1 εκ. Ευρώ δαπάνης. Η ενίσχυση αφορά 

σε παγιοποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει κατά την έκδοση της απόφασης 

υπαγωγής για 12 έτη. Εναλλακτικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, μπορεί να γίνει χρήση 

φορολογικής απαλλαγής με ενίσχυση έως 10% και έως 5 εκ. Ευρώ ή χρήση διαδικασίας επιτάχυνσης 

αδειοδότησης. 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

• Προτεινόμενες περιοχές α. Αν. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, 

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο. Ένταση ενίσχυσης 55% για τις μικρές επιχειρήσεις, 45% για 

τις μεσαίες και 35% για τις μεγάλες. 

• Προκαθορισμένες περιοχές γ. Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη. Ένταση ενίσχυσης 45% για 

τις μικρές επιχειρήσεις, 35% για τις μεσαίες και 25% για τις μεγάλες. 

• Μη προκαθορισμένες περιοχές γ. Για την Αττική τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται σε 30% για τις 

μικρές, 20% για τις μεσαίες και 10% για τις μεγάλες, ενώ για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στην 

Δυτική Αττική τα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10%. Για την Στερεά Ελλάδα τα ποσοστά 

διαμορφώνονται σε 45% για μικρές, 35% για μεσαίες και 25% για μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ τέλος για 

το Νότιο Αιγαίο, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 40%, 30% και 20%, αντίστοιχα.  

 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης στις Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται στα 

50.000 Ευρώ, στις πολύ μικρές στα 100.000 Ευρώ, στις μικρές στα 150.000 Ευρώ, μεσαίες και 

clusters στα 250.000 Ευρώ και μεγάλες επιχειρήσεις στα 500.000 Ευρώ.  

Η ιδία συμμετοχή δύναται να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση, με την 

προϋπόθεση ότι το 25% της επένδυσης δεν περιέχει κρατική ενίσχυση. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. Η έναρξη υλοποίησης γίνεται μετά την υποβολή της 

αίτησης υπαγωγής.  

Για επενδύσεις άνω των 500.000 Ευρώ, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται μέχρι την εκταμίευση της 

πρώτης δόσης της ενίσχυσης να λειτουργούν με εταιρική μορφή.  

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής για τα καθεστώτα Γενικής Επιχειρηματικότητας, θα διαρκέσει έως 

την 07 Μάϊου 2018, ενώ για τα καθεστώτα νέων – ανεξάρτητων ΜΜΕ και μηχανολογικού εξοπλισμού 

ορίζονται η 30η Ιουνίου 2018 και 15η Δεκεμβρίου 2018, αντίστοιχα. 


