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ΝΕΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 
 

 
Σασ ενθμερϊνουμε ότι ενεργοποιικθκε ο νζοσ επενδυτικόσ νόμοσ N.4399/22.06.16 ςτα 

τζςςερα (4) από τα οκτϊ (8) κακεςτϊτα επιχειριςεων για ενίςχυςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων 

με ςκοπό τθν οικονομικι ανάπτυξθ, τθν επιχειρθματικότθτα και τθν περιφερειακι ςυνοχι. 

 

Επιλζξιμοι Φορείσ  

Επιλζξιμεσ κεωροφνται οι υφιςτάμενεσ ι υπό ίδρυςθ επιχειριςεισ που: 

 Είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια και ζχουν τθν μορφι ατομικισ 

επιχείρθςθσ, εμπορικισ εταιρίασ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), ςυνεταιριςμοί, 

κοινωνικζσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ, αγροτικοί ςυνεταιριςμοί, ομάδεσ 

παραγωγϊν, αγροτικζσ εταιρικζσ ςυμπράξεισ 

 Τθροφν βιβλία Β’ ι Γ’ κατθγορίασ 

 Πρόκειται να υλοποιιςουν επενδυτικά ςχζδια ςτουσ τομείσ και κλάδουσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτο Παράρτθμα I 

 

Επωφελοφμενεσ Επιχειριςεισ 

 Ενιςχφςεισ Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ → Περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και μεταφορικϊν μζςων (είδοσ ενίςχυςθσ : φορολογικι 

απαλλαγι)    Περίοδοσ υποβολισ : 12/10/16 – 28/04/17 

 Γενικισ Επιχειρθματικότθτασ (όλεσ οι εταιρίεσ ανεξαρτιτωσ του ζτουσ ίδρυςθσ 

τουσ) → Περιλαμβάνουν δαπάνεσ ςε ενςϊματα και άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ ι 

μιςκολογικό κόςτοσ των νζων κζςεων εργαςίασ για περίοδο δφο (2) ετϊν (είδοσ 
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ενίςχυςθσ : επιχοριγθςθ, φορολογικι απαλλαγι, χρθματοδοτικι μίςκωςθ, 

επιδότθςθ μιςκολογικοφ κόςτουσ) Περίοδοσ υποβολισ : 12/10/16 – 30/11/16 

 Νζεσ Ανεξάρτθτεσ ΜΜΕ (νεοςφςτατεσ ι νεότερεσ των 7 ετϊν) → Περιλαμβάνουν 

δαπάνεσ ςε ενςϊματα και άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ ι μιςκολογικό κόςτοσ, (είδοσ 

ενίςχυςθσ: φορολογικι απαλλαγι  ι επιχοριγθςθ 70% επί του προβλεπόμενου 

φψουσ ενίςχυςθσ (35% για Κριτθ και ΜΜΕ)  ι χρθματοδοτικι μίςκωςθ ι επιδότθςθ 

μιςκολογικοφ κόςτουσ)   Περίοδοσ υποβολισ : 12/10/16 – 30/11/16 

 Επενδφςεισ Μείηονοσ Μεγζκουσ → Ενιςχφονται επενδυτικά ςχζδια άνω των 

20.000.000,00€ και δθμιουργοφν δφο (2) τουλάχιςτον κζςεισ εργαςίασ ανά 

εκατομμφριο επιλζξιμθσ δαπάνθσ. (είδοσ ενίςχυςθσ : φορολογικι απαλλαγι (15% 

για Κριτθ)    Περίοδοσ υποβολισ : 12/10/16 – 28/04/17 

Είδθ Ενιςχφςεων 

 Επιχοριγθςθ κεφαλαίου → αφορά ςτθν κάλυψθ από το Δθμόςιο, τμιματοσ τθσ 

ενιςχυόμενθσ δαπάνθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

 Επιδότθςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing) → αφορά ςτθν κάλυψθ από το 

Δθμόςιο, τμιματοσ των καταβαλλόμενων δόςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, για 

τθν απόκτθςθ μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ, με μζγιςτθ διάρκεια τα 7 ζτθ. 

 Φορολογικι απαλλαγι → αφορά ςτθν απαλλαγι από τθν καταβολι φόρου 

ειςοδιματοσ επί των πραγματοποιοφμενων προ φόρου κερδϊν, τα οποία 

προκφπτουν με βάςθ τθ φορολογικι νομοκεςία, από το ςφνολο των 

δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ, αφαιρουμζνου του φόρου νομικοφ προςϊπου ι 

νομικισ οντότθτασ που αναλογεί ςτα κζρδθ που διανζμονται ι αναλαμβάνονται 

από τουσ εταίρουσ. Το ποςό τθσ φορολογικισ απαλλαγισ υπολογίηεται ωσ ποςοςτό 

επί τθσ αξίασ των ενιςχυόμενων δαπανϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου ι/και τθσ αξίασ 

του καινοφργιου μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ που αποκτάται με 

χρθματοδοτικι μίςκωςθ και ςυνιςτά ιςόποςο αποκεματικό. 
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 Επιδότθςθ μιςκολογικοφ κόςτουσ → αφορά τθν επιδότθςθ του κόςτουσ τθσ 

δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν κάλυψθ από το Δθμόςιο 

τμιματοσ των καταβαλλόμενων δόςεων μζρουσ του μιςκολογικοφ κόςτουσ των 

νζων κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφνται και ςυνδζονται με το επενδυτικό 

ςχζδιο και οι οποίεσ δεν λαμβάνουν άλλθ κρατικι ενίςχυςθ 

 Στακεροποίθςθ ςυντελεςτι φορολογίασ ειςοδιματοσ → αφορά επενδυτικά ςχζδια 

που ενιςχφονται με το κίνθτρο τθσ ςτακεροποίθςθσ του ιςχφοντοσ κατά τθν 

θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςυντελεςτι φορολογίασ ειςοδιματοσ νομικϊν 

προςϊπων για δϊδεκα (12) ζτθ από τθν ολοκλιρωςθ του. Ο φορζασ κάνει χριςθ 

του παγιοποιθμζνου ςυντελεςτι φορολογίασ ειςοδιματοσ από το φορολογικό ζτοσ 

ολοκλιρωςθσ και ζναρξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ.  

 Χρθματοδοτικά εργαλεία   

 

Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ 

 

1. Ενςώματα τοιχεία Ενεργθτικοφ 

 Δαπάνεσ καταςκευισ, επζκταςθσ, εκςυγχρονιςμοφ κτιριακϊν ειδικϊν και 

βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και δαπάνεσ διαμόρφωςθσ περιβάλλοντοσ 

χϊρου (ζωσ 45% επί του προχπολογιςμοφ πλθν των επιχειριςεων τουριςμοφ 

και logistics ζωσ 60% και 70% αντίςτοιχα) 

 Αγορά και εγκατάςταςθ καινοφργιων ςφγχρονων μθχανθμάτων και λοιποφ 

εξοπλιςμοφ, τεχνικϊν εγκαταςτάςεων και μεταφορικϊν μζςων εςωτερικισ 

διακίνθςθσ. Μιςκϊματα χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ καινοφργιων ςφγχρονων 

μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ, του οποίου αποκτάται θ χριςθ. 

 Ειδικζσ και μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ 
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2. Άυλα τοιχεία Ενεργθτικοφ 

 Δαπάνεσ ςυςτθμάτων και ελζγχου ποιότθτασ, πιςτοποιιςεισ, προμικειασ και 

εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ και ςυςτιματοσ οργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςε 

ποςοςτό που δεν ξεπερνάει το 75% και 50% αντίςτοιχα του κόςτουσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου για ΜΜΕ και Μεγάλεσ Επιχειριςεισ. 

 Δαπάνεσ για ζργα και προγράμματα ζρευνασ, ανάπτυξθσ και καινοτομίασ που 

ςχετίηονται με τθ δραςτθριότθτα και τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ (δαπάνεσ 

εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ με αποδεικτικό τισ αμοιβζσ προςωπικοφ και ζρευνα επί 

ςυμβάςεισ, δαπάνεσ για απόκτθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και δικαιωμάτων 

βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ) 

 Δαπάνεσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ και οι οποίεσ διατθροφνται για τρία (3) ζτθ 

για μικρζσ επιχειριςεισ και πζντε (5) ζτθ για μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ 

από τθν θμερομθνία πρϊτθσ πλιρωςθσ τθσ.  

 Αμοιβζσ ςυμβοφλων για ΜΜΕ ζωσ 5% επί του προχπολογιςμοφ   

 Δαπάνεσ καινοτομίασ για ΜΜΕ (ζωσ 1%) του ςυνολικοφ ενιςχυόμενου κόςτουσ 

και ζωσ 1000.000,00€ 

 Δαπάνεσ για διαδικαςτικι και οργανωτικι καινοτομία για ΜΜΕ με 

προχπολογιςμό ζωσ 20% του ςυνολικοφ ενιςχυόμενου κόςτουσ  

 Δαπάνεσ εκκίνθςθσ μόνο για υπό ίδρυςθ ΜΜΕ και για ποςοςτό ζωσ 10% του 

ενιςχυόμενου κόςτουσ με ανϊτατο όριο τισ 100.000,00€ 

 Δαπάνεσ για ςυμπαραγωγι ενζργειασ υψθλισ απόδοςθσ από ΑΠΕ 

 Δαπάνεσ για παραγωγι ενζργειασ από ΑΠΕ για ιδία χριςθ 

 Δαπάνεσ για εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων τθλεκζρμανςθσ και τθλεψφξθσ 
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Προχπολογιςμόσ επενδυτικών ςχεδίων 

Ο ελάχιςτοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ των επενδυτικϊν ςχεδίων ορίηεται ωσ εξισ: 

 Μεγάλεσ επιχειριςεισ → 500.000,00€ 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ και cluster → 250.000,00€ 

 Μικρζσ επιχειριςεισ → 150.000,00€ 

 Πολφ μικρζσ επιχειριςεισ → 100.000,00€ 

 ΚΟΙΝΣΕΠ → 50.000,00€ 

 

Ίδια ςυμμετοχι 

 Για όλα τα επενδυτικά ςχζδια το ποςοςτό τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ (αφξθςθ μετοχικοφ 

κεφαλαίου ι χριςθ φορολογθκζντων αποκεματικϊν) του επενδυτι, δεν μπορεί να 

είναι κατϊτερο του 25% των ενιςχυόμενων δαπανϊν. 

 Όταν τα επενδυτικά ςχζδια ενιςχφονται με επιδότθςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, 

δεν απαιτείται ίδια ςυμμετοχι. 

 Όταν τα επενδυτικά ςχζδια ενιςχφονται με μζροσ τθσ φορολογικισ απαλλαγισ, ο 

δικαιοφχοσ πρζπει να ςυνειςφζρει τουλάχιςτον το 25% του επενδυτικοφ κόςτουσ, 

είτε μζςω ίδιων κεφαλαίων είτε μζςω εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ. 

Η ίδια ςυμμετοχι τεκμθριϊνεται από τθν αξία των κατακζςεων ι/και κινθτϊν αξιϊν, ι/και 

τισ τελευταίεσ λογιςτικζσ καταςτάςεισ, ι/και άμεςα ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία, ςφμφωνα με 

τθν μζςθ αξία των τελευταίων τριϊν (3) μθνϊν. 

Εάν απαιτείται εξωτερικι χρθματοδότθςθ τότε καλφπτεται με ζγκριςθ 

μεςομακροπρόκεςμου δανείου.  

 

Ποςοςτά ενιςχφςεων (Κριτθ) 

 
 Μεγάλεσ επιχειριςεισ → 15% 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ → 25% 

 Μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ → 35%  
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Παράρτθμα Ι : Επιλζξιμοι φορείσ ανά ΚΑΔ 

 

ΚΑΔ 2008 Περιγραφι Δραςτθριότθτασ 

 

01 

Φυτικι και ηωικι παραγωγι, κιρα και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ (αναμζνεται 

ςχετικι Υ.Α. που κα εξειδικεφει τα είδθ των επενδυτικϊν ςχεδίων) 

02 Δαςοκομία και υλοτομία (αναμζνεται ςχετικι Υ.Α. που κα εξειδικεφει τα είδθ 

των επενδυτικϊν ςχεδίων) 

03 Αλιεία και υδατοκαλλιζργεια (αναμζνεται ςχετικι Υ.Α. που κα εξειδικεφει τα 

είδθ των επενδυτικϊν ςχεδίων) 

05 - 09 Ορυχεία και Λατομεία 

36  

 

Συλλογι, επεξεργαςία και παροχι νεροφ εκτόσ των υπθρεςιϊν αφαλάτωςθσ 

καλαςςινοφ νεροφ αποκλειςτικά με χριςθ ΑΠΕ. 

41 Καταςκευζσ κτιρίων 

42 Ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ 

43 Εξειδικευμζνεσ καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων και 

μοτοςυκλετϊν 

46 Χονδρικό εμπόριο 

47 Λιανικό εμπόριο 

52 ΚΑΔ → 52.22.11.05   52.22.11.06   52.29.19.03 

       53 Μεταφορά και Αποκικευςθ 

55(*) Καταλφματα 

56 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ 

60 Δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ και ραδιοτθλεοπτικϊν εκπομπϊν 

64 Δραςτθριότθτεσ χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν 

65 Αςφαλιςτικά, ανταςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά ταμεία 
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66 Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ προσ τισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ και τισ 

αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

68 Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ 

69 Νομικζσ και λογιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

70 Δραςτθριότθτεσ κεντρικϊν γραφείων – δραςτθριότθτεσ παροχισ ςυμβοφλων 

διαχείριςθσ 

71 Αρχιτεκτονικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ μθχανικϊν – τεχνικζσ 

δοκιμζσ και αναλφςεισ 

72 Επιςτθμονικι ζρευνα και ανάπτυξθ 

73 Διαφιμιςθ και ζρευνα αγοράσ 

75 Κτθνιατρικζσ δραςτθριότθτεσ 

77 Δραςτθριότθτεσ ενοικίαςθσ και μίςκωςθσ 

78 Δραςτθριότθτεσ απαςχόλθςθσ 

79 Δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν πρακτορείων, γραφείων οργανωμζνων ταξιδιϊν 

και υπθρεςιϊν, κρατιςεων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 

80 Δραςτθριότθτεσ παροχισ προςταςίασ και ζρευνασ  

81 Δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν ςε κτιρια και εξωτερικοφσ χϊρουσ 

82 Διοικθτικζσ δραςτθριότθτεσ γραφείου, γραμματειακι υποςτιριξθ και άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ παροχισ υποςτιριξθσ προσ τισ επιχειριςεισ 

84 Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα – υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ 

85 Εκπαίδευςθ 

86 Κζντρα αποκατάςταςθσ και ολοκλθρωμζνα ςφνκετα επενδυτικά ςχζδια 

Τουριςμοφ Υγείασ (κα κακοριςτεί ΚΥΑ), επενδφςεισ τουριςμοφ υγείασ 

εντάςςονται μόνο από τισ δραςτθριότθτεσ ανκρϊπινθσ υγείασ 

87 Δραςτθριότθτεσ βοικειασ με παροχι καταλφματοσ (γθροκομεία) 

88 Δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ 

90 Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τζχνεσ και διαςκζδαςθ 

91 Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν, αρχειοφυλακείων, μουςείων και λοιπζσ 

πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 
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92 Τυχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα 

93 Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ 

94 Δραςτθριότθτεσ οργανϊςεων 

95 Επιςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ειδϊν ατομικισ ι οικιακισ χριςθσ 

96 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν 

97 Δραςτθριότθτεσ νοικοκυριϊν ωσ εργοδοτϊν οικιακοφ προςωπικοφ 

98 Δραςτθριότθτεσ ιδιωτικϊν νοικοκυριϊν που αφοροφν τθν παραγωγι μθ 

διακριτϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν για ιδία χριςθ 

99 Δραςτθριότθτεσ εξωχϊριων οργανιςμϊν και φορζων 

 

 (*) Τπάγονται ςτισ ενιςχφςεισ του παρόντοσ Νόμου :  

 Η ίδρυςθ ι επζκταςθ ξενοδοχειακϊν μονάδων, κακϊσ και ο εκςυγχρονιςμόσ 

ολοκλθρωμζνθσ μορφισ ξενοδοχειακϊν μονάδων, εφόςον ανικουν ι 

αναβακμίηονται αντίςτοιχα ςε κατθγορία τουλάχιςτον τριϊν (3) αςτζρων και 

εφόςον ζχει παρζλκει 5ετία από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τουσ ι τθν θμερομθνία 

ολοκλιρωςθσ τθσ προθγοφμενθσ επζνδυςθσ τουσ. 

 Εντάςςονται επενδφςεισ μετατροπισ χαρακτθριςμζνων παραδοςιακϊν ι 

διατθρθτζων κτιρίων ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ τουλάχιςτον 2* 

 Η ίδρυςθ, επζκταςθ ι εκςυγχρονιςμόσ  Εντάςςονται επενδφςεισ ςε τουριςτικζσ 

οργανωμζνων επιχειριςεων (camping) τα οποία ανικουν ι αναβακμίηονται ςε 

κατθγορία τουλάχιςτον 3* 

 Εντάςςονται ενοικιαηόμενα δωμάτια και διαμερίςματα, εγκαταςτάςεισ 

αγροτουριςμοφ ι οινοτουριςμοφ όταν υποβάλλεται επιχειρθματικό ςχζδιο από 

επιχειρθματικζσ ςυςτάδεσ (clusters) 

 Εντάςςονται επενδφςεισ που αφοροφν εκςυγχρονιςμό ξενοδοχειακϊν μονάδων που 

ζχουν παφςει τθν λειτουργία τουσ αλλά δεν ζχουν αλλάξει χριςθ και ότι μζςω τθσ 

επζκταςθσ ι του εκςυγχρονιςμοφ αναβακμίηονται ςε κατθγορία 3* και άνω μετά 

τθν επζνδυςθ. 

 

http://www.4pconsulting.gr/
mailto:info@4pconsulting.gr


 

4P Consulting   

Κενηρικό                                                                                                        Υποκαηάζηημα  

Πάρ. Αρκαδίοσ 4 (1ος όροθος), Σούδα, Χανιά                                             Δρσμηνηινού 15, Ηράκλειο               

ηηλ: 28210-89662                                          ηηλ: 2811-756633                                                                                                         
Κινηηό: 6943 460283                                                                                                                                                                                                                                                         

URL :  www.4pconsulting.gr                                                                                          Email: info@4pconsulting.gr 

 

 

 Εντάςςονται τα κζντρα καλαςςοκεραπείασ, τα κεματικά πάρκα, τα τουριςτικά 

λιμάνια ςκαφϊν αναψυχισ, τα γιπεδα γκολφ, τα χιονοδρομικά κζντρα, τα κζντρα 

προπονθτικοφ – ακλθτικοφ τουριςμοφ, οι αυτοκινθτόδρομοι 

 Εντάςςονται οι εγκαταςτάςεισ τουριςμοφ υγείασ, οι εγκαταςτάςεισ αξιοποίθςθσ 

ιαματικϊν πθγϊν, ξενϊνων φιλοξενίασ νζων (όταν πραγματοποιοφνται από 

ΚΟΙΝΣΕΠ ι ςυνεταιριςμοφσ ι ςυμπράξεισ 

 Κλειςτοί ςτακμοί δθμόςιασ χριςθσ που πραγματοποιοφνται από ιδιϊτθ για 

λογαριαςμό και με πρωτοβουλία του Δθμοςίου.  

 

 

Η εταιρία μασ προςφζρει ολοκλθρωμζνεσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθ ςυμμετοχι ςασ 

ςε κάποιο από τα προγράμματα επιχοριγθςθσ επενδφςεων των Κοινοτικϊν Πλαιςίων 

Στιριξθσ κακϊσ επίςθσ τον ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν. 

 
 
 

Φιλικά,  
Αντϊνθσ Γεωργουλάκθσ 
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