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Αναπτυξιακός 
Νόμος 4399/2016

◦ Γενικές Αρχές

◦ Δικαιούχοι Ενισχύσεων 

◦ Ποια επενδυτικά σχέδια ενισχύονται

◦ Εξαιρέσεις 

◦ Ενισχυόμενες Επενδύσεις στο κλάδο του 
Τουρισμού

◦ Επιλέξιμες Δαπάνες 

◦ Είδη Ενισχύσεων

◦ Ελάχιστος Π/Υ Επένδυσης

◦ Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)

◦ Ενίσχυση Μεγάλων Επιχειρήσεων

◦ Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων

◦ Καταβολή Ενισχύσεων

◦ Χρηματοδοτικό Σχήμα

◦ Καθεστώτα Ενισχύσεων

◦ Οι ενισχύσεις των Καθεστώτων με μια ματιά
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Δείτε συνοπτικά τις προδιαγραφές του νόμου και τα επιλέξιμα είδη 
δαπανών βάσει των οποίων μπορείτε να σχεδιάσετε την επένδυσή σας

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTΙΝG
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Είμαστε στη διάθεσή σας για  σχεδιάσουμε την επένδυσή 
σας και να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες ένταξης 

επένδυσης της εταιρίας σας στις ευεργετικές διατάξεις του 
Αν. Ν.4399/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε με τους: 

Καθ. Αναστάσιο Ζαγοριανό, 

κ. Κώστα Γιαλή, 

κα Δέσποινα Τουρτούνη 

T. 210 6729040

info@diadikasia.gr, 

mailto:info@diadikasia.gr
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Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος δίνει έμφαση στην:

 Ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων επιχειρήσεων

➢ Δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών και βιώσιμων επιχειρήσεων

➢ Ενίσχυση της απασχόλησης

➢ Ενίσχυση των συνεργασιών

➢ Στην επιχορήγηση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Κλάδοι προτεραιότητος

➢ Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών ("Software Engineering made in Greece" -
Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού: γενικά, Μηχανικής, ηλεκτρονικής υγείας, ρομποτικής, 
αεροδιαστημικής, αναψυχής (π.χ. video games), ασφάλειας κλπ)

➢ Αγροδιατροφική αλυσίδα («από το χωράφι έως τον τουρισμό»).



Αναπτυξιακός 
Νόμος 4399/2016

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική 
επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και 
έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές

α. ατομική επιχείρηση,

β. εμπορική εταιρεία,

γ. συνεταιρισμός,

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, Ομάδες 
Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Αγροτικοί 
συνεταιρισμοί (ΑΣ) του Ν. 4015/2011,

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί 
ή συγχωνευθεί πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση 
καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

ζ. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές αυτών υπό προϋποθέσεις
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Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου, θα πρέπει 
να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

❑ δημιουργία νέας μονάδας,

❑ επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,

❑ διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν 
παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 
200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει 
καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών του επενδυτικού 
σχεδίου, ή

❑ θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον 
όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών, 
προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη 
δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί,

❑ απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση 
που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και 
αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.
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Ενδεικτικά :

✓ Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα

✓ Μεταποιητικές Επιχειρήσεις

✓ Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

✓ Τουρισμός

✓ Logistics

✓ Τομέας Ενέργειας
▪ Μικρά υδροηλεκτρικά ( μέχρι 15MW)

▪ Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ

▪ Υβριδικοί Σταθμοί ΑΠΕ σε μη διασυνδεδεμένα νησιά (μέχρι 5 MW)

▪ Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ΑΠΕ

▪ Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

▪ Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων καθώς και μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής 
βιοκαυσίμων σε μονάδες αειφόρων βιοκαυσίμων
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Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης οι τομείς:

✓ Χάλυβα

✓ Συνθετικών Ινών

✓ Άνθρακα

✓ Ναυπηγίας

✓ Παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας (με 
ορισμένες εξαιρέσεις) 

✓ Μεταφορών (με εξαίρεση τα logistics)
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Ενισχύονται επενδύσεις

➢ ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που αναβαθμίζονται σε 
κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων

➢ εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή 
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία 
από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,

➢ επέκτασης και εκσυγχρονισμού κλειστών ξενοδοχειακών μονάδων εφόσον θα 
αναβαθμιστούν σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων

➢ σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων 
Θαλασσοθεραπείας, θεματικών Πάρκων, Τουριστικών Λιμένων Σκαφών Αναψυχής, 
γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών 
Πηγών, Χιονοδρομικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού, 
Αυτοκινητοδρομίων). Με ΚΥΑ θα μπορούν να προστεθούν περισσότερες κατηγορίες.

➢ σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα
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Ενισχύονται επενδύσεις

➢ μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε 
ξενοδοχειακές μονάδες 3 αστέρων, και υφιστάμενων ξενοδοχείων που 
λειτουργούν σε παραδοσιακά-διατηρητέα κτήρια και αναβαθμίζονται σε 
κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.

➢ ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού κάμπινγκ τουλάχιστον 3 αστέρων

➢ εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού όταν υποβάλλεται σχέδιο από 
cluster επιχειρήσεων 
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Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

 Κτηριακά: από 45% έως 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

 Αγορά του συνόλου ή / και μέρους των παγίων μιας επιχείρησης: η μονάδα έχει παύσει τη 
λειτουργία της 

 Εξοπλισμός

 Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

 Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Άυλα στοιχεία ενεργητικού:

 Μεταφορά τεχνολογίας: αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κ.α.

 Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου

Μισθολογικό κόστος:

 Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 
ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και για διάστημα 2 ετών

10



Αναπτυξιακός 
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Ενδεικτικά

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 

επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

 Δαπάνες εκκίνησης

επενδυτικά σχέδια υπό ίδρυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

 Μέτρα ενεργειακής απόδοσης

 Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

δαπάνες εργασιών αποκατάστασης.

 Παραγωγή Ενέργειας

από ανανεώσιμες πηγές
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Προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των 
ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό 

(αξιοποίηση ενίσχυσης από 5 έως 15 έτη),

β. επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης για κάθε 
περιφέρεια (σε ειδικές περιπτώσεις στο 100%)

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, 

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, αφορά το μισθολογικό κόστος των νέων 
θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν 
καμία άλλη κρατική ενίσχυση,

ε. σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα), για επενδύσεις άνω των 20 
εκ. ευρώ,

ζ. χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 21 Γ.Α.Κ., με 
τα εξής είδη:
αα. ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις 
ββ. δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε 

επιλέξιμες επιχειρήσεις.
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 5 εκατ. ευρώ ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο 
 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση 
 20 εκατ. ευρώ μαζί με τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες εταιρείες

Φορέας 
Επένδυσης

Μεγάλη 
επιχ/ση

Μεσαία επιχ/σηΜικρή 
επιχείρηση

Ελάχιστο ύψος 
επένδυσης 500.000 € 250.000 € 150.000 €

Ανώτατο ύψος ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση 

Συνεταιρισμός

Cluster επιχ/σεων

50.000 €

Πολύ 
μικρή 

επιχείρηση

100.000 €

ΚΟΙΝΣΕΠ

Ομάδες 
Παραγωγών

Ομάδες 
Παραγωγών

ΑΣ & ΑΕΣ
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Δυτική Αττική,  Πειραιάς-Νήσοι
Νότιο Αιγαίο

Κεντρική Μακεδονία,
Ανατ. Μακ. – Θράκη, Θεσσαλία, 

Βόρειο Αιγαίο

Ήπειρος,
Δυτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος

Δυτική Μακεδονία 
(Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, 

Κοζάνη),
Ιόνια Νησιά

Κρήτη

25%

Ανώτατα Ποσοστά Ενίσχυσης  
Από  1.1.2017  έως 31.12.2020

35% 45%

35% 45% 55%

20 % 30% 40%

35%

Μεσαίες Μικρές

45% 55%

Μεγάλες

25% 35% 45%

Μεσαίες ΜικρέςΜεγάλες

Μεσαίες ΜικρέςΜεγάλες

Μεσαίες ΜικρέςΜεγάλες

Μεσαίες ΜικρέςΜεγάλες

Στερεά Ελλάδα 

25% 35% 45%

Μεσαίες ΜικρέςΜεγάλες

Αττική 
(εκτός Δυτ. Αττικής και Πειραιάς-Νήσοι)

10% 20% 30%

Μεσαίες ΜικρέςΜεγάλες
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➢ Ενίσχυση Μεγάλων Επιχειρήσεων μόνο για

αρχική επένδυση νέας Οικονομικής Δραστηριότητας στις περιοχές
(σύμφωνα με το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων):

▪ Αττική,

▪ Νότιο Αιγαίο

➢ Στις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας ενισχύονται οι Μεγάλες 
Επιχειρήσεις για αρχική επένδυση και για υφιστάμενες επιχειρηματικές
δραστηριότητες
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Παρέχονται στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

α. σε εξωστρεφείς, αύξηση 10% των εξαγωγών σε σχέση με τον ΚΕ κατά Μ.Ο. την τελ.3ετία

β. σε καινοτόμες, δαπάνες έρευνας > 10% των λειτουργικών δαπανών

γ. σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης,

δ. σε αυτές που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους > 10%, την τελευταία 3ετία

ε. σε συνεταιρισμούς, Κοιν. Σ.Επ. καθώς και σε Ομάδες Παραγωγών  Αγροτικές Εταιρικές 
Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),

στ. στους κλάδους Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και Αγροδιατροφής,

ζ. σε επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το 
μέσο όρο του κλάδου τους

η. για ίδρυση μονάδων σε Β.Ε.Π.Ε., Ε.Π., Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα,

θ. λειτουργούν σε Ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, με μεγάλη πληθυσμιακή μείωση,
νησιωτικές, κ.λπ.),

ι. δραστηριοποιούνται σε νησιά με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές

Μ
Μ
Ε
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Φορολογική απαλλαγή
❑ έχει πιστοποιηθεί το 50% του κόστους της επένδυσης, 

❑ έως το 20% κατ’ έτος της συνολικής ενίσχυσης (αξιοποίηση από 5 έως 15 έτη)

Επιχορήγηση
❑ έως το 50% της εγκεκριμένης  επιχορήγησης εφόσον,

❑ έχει πιστοποιηθεί το 50% του κόστους της επένδυσης 

Leasing
❑ έχει πιστοποιηθεί η εγκατάσταση του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού

❑ εξαμηνιαίες καταβολές

Επιδότηση Μισθολογικού κόστους
❑ Έχουν πιστοποιηθεί οι νέες θέσεις εργασίας

❑ εξαμηνιαίες καταβολές
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Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει
είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την
προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού
κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή
(άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).
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Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού :

Α. ίδια κεφάλαια

➢ αύξηση του ΜΚ από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων

➢ αύξηση του ΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών  

➢ με την ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών

➢ με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (γήπεδα, κτίρια, και 
μηχανολογικό εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης.

Β. εξωτερική χρηματοδότηση:

➢ με τραπεζικό δάνειο
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1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

2. Γενική Επιχειρηματικότητα

3. Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

4. Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

5. Συνέργειες και δικτυώσεις

6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – ταμεία συμμετοχών

7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια - αλυσίδες αξίας

8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

20

Ανοικτό
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 Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων, μετά την προκήρυξη του καθεστώτος.

 Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

 Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
απόφασης υπαγωγής. 

 Τα επενδυτικά σχέδια ολοκληρώνονται με την υλοποίηση του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης.

Επισημάνσεις
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❑ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αναμένεται νέα πρόσκληση  

❑ «ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» αναμένεται νέα πρόσκληση 

❑ «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 30 Σεπ. 2020
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 Επιλεξιμότητα δαπανών με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

23

Καθεστώς Αξιολόγηση

Μηχανολογικός Εξοπλισμός Οι προτάσεις εξετάζονται 
κατά προτεραιότητα

Γενική Επιχειρηματικότητα Συγκριτική αξιολόγηση

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις Συγκριτική αξιολόγηση
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Στόχος του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για επιχειρήσεις που
επιθυμούν ενισχύσεις περιορισμένης έκτασης όσον αφορά στην προμήθεια
καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων μέσω του
κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής και με απλές διαδικασίες υποβολής και
διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου.

Έναρξη της υποβολής αιτήσεων: 25 Φεβ. 2019

Λήξη : 30/9/2020
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➢Όλες οι επιχειρήσεις που ορίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος (βλ. σελ. 4)

➢Στις διατάξεις του καθεστώτος υπάγονται επίσης όλα τα 
επενδυτικά σχέδια (βλ. σελ. 5)

25

Δικαιούχοι

φορολογική απαλλαγή

για το σύνολο των υπαγόμενων έργων με μέγιστο ύψος ενίσχυσης:

 5 εκ. ευρώ / επενδυτικό σχέδιο, 

 10 εκ. ευρώ / επιχείρηση 

 20 εκ. ευρώ / όμιλο

Είδη Ενισχύσεων
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 Αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων, 

 Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την 
ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για 
την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

▪ η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, 

▪ η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν 
σχετίζεται με τον πωλητή, 

▪ η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς, 

▪ στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα 
ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, 

▪ η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ, 

 Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων μηχανημάτων με την 
υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της 
σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

 Αγορά μεταφορικών μέσων (σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς).

26

Επιλέξιμες Δαπάνες
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Αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο

μπορεί να υπαχθεί σχεδόν το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων

αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες

και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Έναρξη της υποβολής αιτήσεων: Αναμένεται
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α) φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων,

β) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

γ) επιδότηση μισθολογικού κόστους

δ) επιχορήγηση, μόνο για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις ειδικές
προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών
Ενίσχυσης, επιχορήγηση έως του 70% του επιτρεπόμενου ορίου

28

Δικαιούχοι

Είδη Ενισχύσεων

➢Όλες οι επιχειρήσεις που ορίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος 

➢Στις διατάξεις του καθεστώτος υπάγονται επίσης όλα τα 
επενδυτικά σχέδια 



Αναπτυξιακός 
Νόμος 4399/2016
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Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
κτηριακά, αγορά παγίων επιχείρησης, εξοπλισμός, μισθώματα χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
μεταφορά τεχνολογίας, Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου

Λοιπές δαπάνες
συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ με έως 7 έτη λειτουργίας), 

έξοδα εκκίνησης (μόνο για υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
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Επισημάνσεις

Για να δικαιούνται οι υπαγόμενες επιχειρήσεις να λάβουν τις ενισχύσεις της
επιχορήγησης ή / και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρέπει να έχουν
εμφανίσει κέρδη προ φόρων σε μία κατ' ελάχιστον διαχειριστική χρήση από τις
τελευταίες επτά (7), πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής.
Εξαιρούνται από τον ανωτέρω περιορισμό οι ΚοινΣεπ, ΑΣ, ΑΕΣ, ΟΠ.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση επιλέξει ένα από τα δύο αυτά είδη ενισχύσεων,
αλλά κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου προκύψει η μη πλήρωση της ως
άνω προϋπόθεσης, το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται στο σύνολό του.
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Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών ΜΜΕ
απευθύνεται στο σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων του νέου
νόμου.

(α) Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 
λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
2.000.000 ευρώ.

β) Ως «μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 
λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
10.000.000 ευρώ.

Δεν είναι δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς, οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις,
οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους
κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε
όμορες αγορές,

Έναρξη της υποβολής αιτήσεων: Αναμένεται
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➢ Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις
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Δικαιούχοι

Είδη Ενισχύσεων

Επιχορήγηση 
• 100% του ύψους ενίσχυσης εφόσον υπάγεται στο άρθρο 12
• 70% του ύψους ενίσχυσης για όλα τα επενδυτικά σχέδια

Φορολογικές Απαλλαγές 
• 100% του ύψους ενίσχυσης

Leasing
• 100% του ύψους ενίσχυσης
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Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
κτηριακά, αγορά παγίων επιχείρησης, εξοπλισμός, μισθώματα χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
μεταφορά τεχνολογίας, Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου

Λοιπές δαπάνες
συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ με έως 7 έτη λειτουργίας), 

έξοδα εκκίνησης (μόνο για υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
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Στόχος του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την διευκόλυνση πολύ
μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (άνω των 20 εκ. €) με την προϋπόθεση ότι
δημιουργούν τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκ. € επιλέξιμης
επένδυσης.

Έναρξη της υποβολής αιτήσεων: Αναμένεται
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Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι το σύνολο των νομικών προσώπων
που ορίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος τα οποία έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων κάθε μορφής (με εξαιρέσεις στον τομέα της ενέργειας) και
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης να υπερβαίνει τα είκοσι (20) εκ. €,

το επενδυτικό σχέδιο να δημιουργεί τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα (1)
εκ. € επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

35

Δικαιούχοι

Είδη Ενισχύσεων

Α) α1) παγιοποίηση φορολογικού συντελεστή στο ύψος που ισχύει κατά την
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και για 12 έτη και έως του ποσού των 10 εκ ευρώ

ή εναλλακτικά 

α2) χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% επί των
επιλέξιμων δαπανών και όφελος έως του ποσού των 5 εκ. ευρώ

Β) διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης
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Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
κτηριακά, αγορά παγίων επιχείρησης, εξοπλισμός, μισθώματα χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
μεταφορά τεχνολογίας, Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου

Μισθολογικό κόστος
μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας
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Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ).

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο παρόν καθεστώς αφορούν στην ανάπτυξη
τεχνολογίας ή/και στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών,
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή
οργανωτικών καινοτομιών

Είδη Ενισχύσεων

α) φορολογική απαλλαγή

β) επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης και για
επιχειρήσεις που ανήκουν στις «Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης» επιχορήγηση
100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους
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Δικαιούχοι

Επιχειρηματικές Συστάδες (cluster) στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν
ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί
οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.), που
δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν
θεματική εστίαση.

Είδη Ενισχύσεων

α) επιχορήγηση

β) φορολογική απαλλαγή

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

δ) επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
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Δικαιούχοι

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιχειρηματικού κινδύνου (Ταμεία Συμμετοχών), κατά την
έννοια των ορισμών της παραγράφου 34 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., συμμετοχής ή παροχής εξουσιοδότησης
σε υφιστάμενους οργανισμούς που επενδύουν μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, για την
ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Με τη χρηματοδότηση των ανωτέρω ταμείων
επιδιώκονται ενδεικτικά τα εξής:

α) η δημιουργία νέων και η μεγέθυνση υφισταμένων επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων, οι οποίες δίνουν
έμφαση στην καινοτομία και στην απασχόληση, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και παρουσιάζουν
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης,

β) η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων,

γ) η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,

δ) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν
από 250 έως 500 εργαζόμενους.

Είδη Ενισχύσεων

Για ανεξάρτητους ιδιώτες επενδυτές: α) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων ή επενδυτική
χορηγία και β) δάνεια

Για επιχειρήσεις: επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, δανείων, εγγυήσεων ή συνδυασμό αυτών.

Για ιδιώτες επενδυτές, φυσικά πρόσωπα: φορολογικά κίνητρα.
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Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι οι επιχειρήσεις και οι
επιχειρηματικές συστάδες (cluster) οι οποίες συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά
παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας. Τα ανωτέρω
συστήματα ή αλυσίδες αξίας δύνανται να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και
διαπεριφερειακό επίπεδο. Σε κάθε επενδυτικό σχήμα είναι υποχρεωτική η
συμμετοχή οχτώ (8) τουλάχιστον εκ των ως άνω δικαιούχων.

Είδη Ενισχύσεων

α) για επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα καθεστώτα “Ενίσχυση
Μηχανολογικού Εξοπλισμού”, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες Ανεξάρτητες
ΜΜΕ” και

β) για Σχηματισμούς Συνέργειας και Δικτύωσης, οι ενισχύσεις που προβλέπονται
στο καθεστώς “Σχηματισμοί Συνέργειας και Δικτύωσης”.

Το συνολικό ύψος ενίσχυσης κάθε σχεδίου μπορεί να φτάσει τα 20 εκ. ευρώ.
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Καθεστώς Φορολογική
Απαλλαγή

Leasing Επιχορήγηση Μισθολογικό 
Κόστος

Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

Χ.Π.Ε. - - -

Γενική
Επιχειρηματικότητα

Χ.Π.Ε Χ.Π.Ε. Άρθρο 12
70% Χ.Π.Ε 2 έτη

Πολύ Μικρές και 
Μικρές
Επιχειρήσεις

Χ.Π.Ε Χ.Π.Ε. 70% Άρθρο 12
Χ.Π.Ε. 100% Χ.Π.Ε.

2 έτη

Επενδύσεις Μείζονος 
Μεγέθους

10% 
Π/Υ σχεδίου -

-

έως 5 εκ. / σχέδιο – 3 εκ στις Πολύ Μικρές
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Καθ. Αναστάσιος Ζαγοριανός
Partner 
zagorianos@diadikasia.gr
+30 210 6729040

Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου
40, Χαλάνδρι 152 32
www.diadikasia.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας 
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