
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 
 
 

ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
 Φορολογική απαλλαγή  
 Επιχορήγηση 
 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (έως 7 έτη) 
 Επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 
 Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (ισχύει για το καθεστώς «επενδύσεις μείζονος 

μεγέθους») 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 Δημιουργία νέας μονάδας 
 Επέκταση μονάδας 
 Διαφοροποίηση παραγωγής σε νέα προϊόντα για τη μονάδα (Επενδύσεις >200% των παγίων που 

απομένουν (λογιστική αξία προηγoύμενου έτους) 
 Θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας (Επενδύσεις > αποσβέσεις τελευταίας τριετίας 

(δραστηριότητας που εκσυγχρονίζεται)  
 Αγορά συνόλου ενεργητικού από εγκατάσταση που έχει κλείσει  
 
Σημ. : Σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων  που είναι εγκατεστημένες στις 
Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, οι ενισχύσεις χορηγούνται ΜΟΝΟ για νέα οικονομική 
δραστηριότητα (νέο ΚΑΔ)  στη συγκεκριμένη περιοχή. 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 Ιδιωτικές (ατομικές, εμπορικές, συνεταιρισμοί) (και υπό ίδρυση/συγχώνευση) 
 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄216) 
 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ) 
 Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) 
 Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) 
 Κοινοπραξίες καταχωρημένες στο ΓΕΜΗ 
 Δημόσιες, δημοτικές και θυγατρικές τους, που: 

 δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού 
 δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών 
 δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

 

Αναμένεται η τελική έγκριση των νέων ποσοστών επιδότησης. 

 
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Α. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού (υποβολή από 19/10/2016 έως 28/04/2017)  
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Φορολογική Απαλλαγή 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων, Μισθώματα χρηματοδοτικής 
μίσθωσης καινούριων μηχανημάτων, Αγορά μεταφορικών μέσων (που κινούνται εντός του χώρου της 
μονάδας) 

 
Β. Γενική Επιχειρηματικότητα (υποβολή από 19/10/2016 έως 23/01/2017)  
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Φορολογική Απαλλαγή, Επιχορήγηση (70% της αναλογούσας επιχορήγησης – μόνο για 
ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων - άρθρο 12 του Νόμου), Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότηση 
του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών 
εγκαταστάσεων, αγορά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, μισθώματα leasing μηχανημάτων, Άυλα 
στοιχεία ενεργητικού (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες κτλ και συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού) 
 
Γ. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ (υποβολή από 19/10/2016 έως 23/01/2017)  
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Φορολογική Απαλλαγή, Επιχορήγηση (70% της αναλογούσας επιχορήγησης – 100% μόνο 
για ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων - άρθρο 12 του Νόμου), Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών 
εγκαταστάσεων, αγορά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, μισθώματα leasing μηχανημάτων, Άυλα 
στοιχεία ενεργητικού (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες κτλ και συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού), Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Νέες ΜΜΕ, Δαπάνες 
εκκίνησης σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 
 
Δ. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους (υποβολή από 19/10/2016 έως 28/04/2017): επιλέξιμο κόστος άνω 
των 20 εκ. € 
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Ταχεία Αδειοδότηση, Σταθεροποίηση Συντελεστή φορολογίας, Φορολογική Απαλλαγή 
(έως 10% της επένδυσης και έως 5εκ. €) 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών 
εγκαταστάσεων, αγορά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, μισθώματα leasing μηχανημάτων, Άυλα 
στοιχεία ενεργητικού (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες κτλ και συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού) 


