
 
 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16  
Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση 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 παύση 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 ι(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 ποσοστό επιχορήγησης. 

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

Ευρώ και µε ταυτόχρονη δηµιουργία δυο (2) τουλάχιστον θέσεων εργασίας ανά 1 εκ. Ευρώ  επιλέξιµου 

ύψους δαπάνης. Τα είδη ενίσχυσης αφορούν σε παγιοποίηση οικείου συντελεστή φορολογίας 

εισοδήµατος στο ύψος που ισχύει κατά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και για 12 έτη, µέχρι 

εξάντλησης της ενίσχυσης. Εναλλακτικά µε την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης µπορεί να γίνει χρήση φορολογικής απαλλαγής µε ποσοστό 

ενίσχυσης έως 10% και έως ποσού 5 εκ. Ευρώ ή χρήση διαδικασίας επιτάχυνσης αδειοδότησης. 

Τα καθεστώτα ενίσχυσης επενδύσεων καινοτοµικού χαρακτήρα για ΜµΕ, συνεργειών και δικτυώσεων, 

ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµοί – ταµεία συµµετοχών. Και ολοκληρωµένων χωρικών και 

κλαδικών σχεδίων, θα ενεργοποιηθούν σε επόµενο κύκλο  
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

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

∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης 25%, αυξανόµενη 10% για 

µεσαίες και 20% για µικρές επιχειρήσεις. 

• Προκαθορισµένες περιοχές γ. ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης 

15%, αυξανόµενο στις µεσαίες επιχειρήσεις κατά 10%, ενώ στις µικρές τα ποσοστά αυξάνονται κατά 

20%. 

• Προκαθορισµένες περιοχές γ (αραιοκατοικηµένες περιοχές). Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. 

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης 15% και αυξάνεται κατά 10% για µεσαίες και κατά 20% για µικρές 

επιχειρήσεις. 

• Μη προκαθορισµένες περιοχές γ. Αττική, Στερεά Ελλάδα εκτός Ευρυτανίας, Νότιο Αιγαίο. Μέγιστη 

ένταση ενίσχυσης 10% και αυξάνεται κατά 10% για µεσαίες και 20% για µικρές επιχειρήσεις. 

Σύµφωνα µε επικείµενες διαφοροποιήσεις στον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, αναµένεται τα 

παραπάνω ποσοστά να αυξηθούν κατά 10%, από 01.01.2017. 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ – Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης στις Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται στα 

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

clusters στις 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 – ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 και Νέων 

Ανεξάρτητων ΜΜΕ, θα γίνεται από 19.10.2016 έως 23.01.2017, ενώ για τα καθεστώτα Μηχανολογικού 

Εξοπλισµού και Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους από 19.10.2016 έως 28.04.2017.  


