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ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (4399/2016) 

(Ν. 4399/2016: Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων 

για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας) 

Σκοπός 

 

Κεντρικοί στόχοι του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι: η επενδυτική 
επανεκκίνηση, ιδιαίτερα μέσω της επανεκβιομηχάνισης της χώρας σε 
κατευθύνσεις υποσχόμενες άμεσα και σταθερά αποτελέσματα∙ η προώθηση 
της ισόρροπης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης λιγότερο ευνοημένων 
περιοχών∙ η υποβοήθηση, οριοθέτηση και καθοδήγηση της αναπτυξιακής 
προσπάθειας της χώρας σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο∙ η αύξηση της 
απασχόλησης με τη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, που 
απασχολούν ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αναστραφεί η τάση 
φυγής ιδίως των νέων επιστημόνων. 

Δικαιούχοι 

 
Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, 
υφισταμένων ή υπό σύσταση. 
 
Κλάδοι δραστηριότητας 
Eπιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της 
μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων 
υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προυπόθεση της συμβατότητάς τους με 
τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ). 
 

Καθεστώτα 

Καθεστώτα 
1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
2. Γενική Επιχειρηματικότητα 
3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ 
4. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ 
5. Συνέργειες και δικτυώσεις 
6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών 
7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια αλυσίδες 
8. αξίας 
9. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους 

 
Κάθε καθεστώς (εκτός του καθεστώτος “Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί”) βασίζεται στα άρθρα των περιφερειακών ενισχύσεων. 
Επομένως, για την υπαγωγή στον νόμο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την υπαγωγή στον νόμο και ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης είναι 
επιλέξιμες και επιπλέον δαπάνες. 
Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους 
δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα 
ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής. 
 
Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση. 
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Προϋπολογισμός/ 

Ύψος ενίσχυσης 

 
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις: 
- 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών 
- 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις 
- 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις, 
- 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster 
- 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις 
 
 
Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου 
ορίζονται σε: 5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο, 10.000.000€ για κάθε 
επιχείρηση και 20.000.000€ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων. 
 

Είδη ενίσχυσης 

Είδη ενίσχυσης 
α) φορολογική απαλλαγή 
β) επιχορήγηση 
γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 
δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους 
ε) χρηματοδοτικά εργαλεία 
στ) σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα 
επιτρεπόμενα όρια. 
ζ) ταχεία αδειοδότηση 
η) δάνεια (καθεστώς 6) 
θ) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6) 
 

Επιλέξιμες 
δαπάνες 

Προβλέπονται δύο κατηγορίες δαπανών: 
α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων: 
Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και 
άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους. 
Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν τη βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου. 
 
β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: 
Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες 
εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες 
για αυτοπαραγωγή  ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, 
δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μια 
σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις 
καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας.  
Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών 
περιφερειακών ενισχύσεων. 
 
Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής 
ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες 
δαπανών. 
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Προϋποθέσεις 
παροχής 
αυξημένων 
κινήτρων 

Με βάση δύο ομάδες κριτηρίων ορίζονται προϋποθέσεις που επιτρέπουν 
την επιπρόσθετη ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τα όρια του 
ΧΠΕ, στα καθεστώτα "Γενική Επιχειρηματικότητα", "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" 
και “Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ”.  
Αυτές οι ομάδες επενδυτικών σχεδίων ανήκουν στις «Ειδικές Κατηγορίες 
Ενισχύσεων» (άρθρο 12 Α.Ν.) . 
 
Ομάδα κριτηρίων Ι: γεωγραφικά κριτήρια 
Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως 
ορεινές περιοχές, περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης, παραμεθόριες 
περιοχές και ευάλωτες νησιωτικές περιοχές (με πληθυσμό κάτω από 3.100) 
καθώς και νησιά με αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Επίσης, αφορούν σε 
επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε οργανωμένους 
υποδοχείς. 
 
Ομάδα κριτηρίων ΙΙ: κριτήρια μορφής / επίδοσης 
Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται από: επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται 
ως καινοτόμες, εξωστρεφείς, δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης), 
συνεταιρισμούς/ΚΟΙΝΣΕΠ, επιχειρήσεις που έχουν προκύψει από 
συγχώνευση, ανήκουν στους κλάδους ΤΠΕ και αγροδιατροφής και 
δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τον μ.ο. του κλάδου 
τους. 
 
 

 
 
Πηγές 

χρηματοδότησης 

 
Οι πηγές άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης του νέου νόμου είναι: 

- Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
- ΕΣΠΑ 
- Δάνεια του ελληνικού Δημοσίου από τράπεζες του εξωτερικού 
- Μόχλευση μέσω των Ταμείων Συμμετοχών 
-  

Ποσοστό 

επιχορήγησης 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 45% ανάλογα με το 
μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.  

Ενδεικτικά, τα ποσοστά ενίσχυσης, τα οποία σύμφωνα με τον Εγκεκριμένο 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ισχύουν έως την 31-12-2017, για την 
Περιφέρεια Κρήτης ανέρχονται σε 15% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 25% 
για τις μεσαίες και 35% για τις μικρές. 

Υποβολή / 

Αξιολόγηση 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στα διαστήματα που 
προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις. 

Χρονοδιάγραμμα Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση. 
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Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510 

Fax.: 2810-360772  

E-mail: espa@proactive.com.gr 

 

 
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:  
 
Μπουνάκης Νίκος, Αγογλωσσάκης Νίκος, Λάμαρη Κατερίνα 
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