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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΝΟΜΟΣ 4399/2016  
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 

Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016» 
01/09/2020 

Αναμένεται η άμεση επανενεργοποίηση του καθεστώτος, η προκήρυξη του 
οποίου έχει υπογραφεί την 31η Αυγούστου 2020. 

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης. 

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με 
βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε  Πολύ Μικρές 
και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική 
επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. 

Συνολικός Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται 
σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 145.000.000 ευρώ που αφορούν τα 
είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 
προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 
5.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

Δικαιούχοι 

 Ατομική επιχείρηση (εφ’ όσον το ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν 
υπερβαίνει τις 500.000€) 

 Εμπορική εταιρία 
 Συνεταιρισμός 
 Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ 
 Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες 
 Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 
 Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους 

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των 
καθεστώτων: 

α) οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του 
άρθρου 2 Γ.Α.Κ. (άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ Γ.Α.Κ.), 
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β) επιχειρήσεις, οι οποίες, δεν επιβεβαιώνουν ότι κατά τη διετία πριν από την 
υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση 
(άρθρο 2 σημείο 61α του τροποποιημένου Γ.Α.Κ. με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017) στην επιχειρηματική 
εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και δεν 
δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μεγίστης περιόδου δύο ετών μετά 
την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται ενίσχυση. 

γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με 
πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης 
εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. 

Συμμετοχή στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου 

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. 
Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων είναι: 

 Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά 
 Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών 

εις νέον 
 Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον 
 Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού 
 Τραπεζικό δάνειο 

Το Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου είναι τα 50.000 ευρώ για τους 
Συνεταιρισμούς. 

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου 

 Δημιουργία νέας μονάδας 
 Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας 
 Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που 

δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή 
 Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας 
 Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της 

Ενισχυόμενες κατηγορίες επενδύσεων 

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την 
επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 της προκήρυξης. Ακολουθεί 
παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών επιλέξιμων δραστηριοτήτων. 

Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού 



  
 

 
Κρατίνου 11, ΤΚ.105 52, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 5235700,     Email: info@gbhorizons.gr 

 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια: 

– Ίδρυση ή  επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3* 

– Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν 
ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την 
έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης 
προηγούμενου εκσυγχρονισμού 

– Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς 
να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3* 

– Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3* 

– Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή 
διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 
τουλάχιστον 2* 

– Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, 
γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, 
ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης 
(spa),ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια) 

– Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις 

– Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται 
στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η 
μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά 
τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της 
επένδυσης 

Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3539/26-08-2020 απόφαση για τον καθορισμό των 
ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των μεγάλων 
επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 
4399/2016 για τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε ακαθάριστο 
ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση 
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των 
προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς 
και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε αυτά τα 
επενδυτικά σχέδια. 
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Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν επενδυτικά σχέδια 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και μεγάλων επιχειρήσεων 
του τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 

– Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και 
ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του 
συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του 
τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, 
ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές 
δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι 
χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%. 

– Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων 
ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις. 

– Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής 
διακίνησης 

– Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 

– Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

– Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες 
εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές 
γνώσεις 

– Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και 
εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης 

Μισθολογικό κόστος 

Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους 
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1. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων 
Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής 

2. η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 

3. υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή 
τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις όσον αφορά τα 
καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας και των Νέων Ανεξάρτητων 
ΜΜΕ και για 3 έτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις από την ημερομηνία 
πλήρωσής τους και 5 έτη για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις, όσον αφορά το 
καθεστώς  Συνέργειες και Δικτυώσεις. 

Λοιπές κατηγορίες δαπανών 

– Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και αφορούν μόνο νέες ΜΜΕ (δεν 
έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης τους). Ενισχύονται 
δαπάνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, 
για την υποστήριξης στις αδειοδοτήσεις, σε θέματα χρηματοδότησης του 
επενδυτικού σχεδίου, μελέτες οργάνωσης και διοίκησης, έρευνες αγοράς κλπ 

– Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις. Αφορούν δαπάνες για την έναρξη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, όπως νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, οργανωτικές μελέτες 
κλπ. 

 

Είδη ενισχύσεων 

 Φορολογική απαλλαγή 
 Επιχορήγηση 
 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης 

Ποσοστά ενίσχυσης 

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Επιπλέον περιορισμοί 
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 Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο 
μπορεί να φτάσει έως τα 3εκ ευρώ, 

 Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να 
υπερβούν σωρευτικά τα 10 εκ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 
20 εκ. ευρώ για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που 
υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4399/2016 και για χρονική περίοδο τριών (3) 
ετών από την αίτηση του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού του σχεδίου. 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (άρθρο 12) 

Για να μπορεί μια επιχείρηση να αιτηθεί την ενίσχυση  της επιχορήγησης σε 
ποσοστό που αναλογεί στο 100% του ΧΠΕ στο εν λόγω Καθεστώς, θα πρέπει 
να κατηγοριοποιηθεί σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 Εξωστρεφείς ΜΜΕ: Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν τουλάχιστον 
10% αύξηση της εξωστρέφειας κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, είτε 5% 
εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του 
κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος, είτε χωρίς αύξηση εφόσον οι εξαγωγές 
καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το 3ο έτος 
πριν την υποβολή του σχεδίου τους 

 Καινοτόμες ΜΜΕ: με κατ’ ελάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών 
δαπανών να καταλαμβάνουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. 

 Ανεξάρτητες ΜΜΕ που μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (22-6-2016) 
προχώρησαν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με 
δημιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς 

 Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την τελευταία 
τριετία. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί 
τουλάχιστον 36 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και το 
ακέραιο μέρος της ποσοτικής αύξησης των ΕΜΕ σε αυτό το χρονικό διάστημα 
είναι μεγαλύτερο του μηδενός. 

 Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) του 
Ν.4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), 
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.4384/2016. 

 Επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογίας, 
Πληροφορικής, Επικοινωνίας) και Αγροδιατροφής 

 Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση 
με το μέσο όρο του κλάδου τους όπως προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ 

 Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε Β.Ε.Π.Ε., Ε.Π, 
Ε.Π.Ε.Β.Ο, Θ.Υ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση 
υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης. 

 Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως 
αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του νόμου (ορεινές, μειονεκτικές, με 
ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, με πληθυσμιακή 
μείωση, νησιωτικές, παραμεθόριες). 
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 Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές 
με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως: 
Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος. 

Διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 

Η διαδικασία αξιολόγησης του παρόντος καθεστώτος είναι συγκριτική και 
ολοκληρώνεται εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία λήξης του 
κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. 

Υλοποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων 

Έναρξη εργασιών: μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη 
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής 
επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου. 

Οι έλεγχοι ενός επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι: 

 Τακτικός (μετά από αίτημα του φορέα επένδυσης – Διοικητικός ή Επιτόπιος) 
Διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

– 50% ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης 

– 100% ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης και 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

 Έκτακτος (με απόφαση της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή) 

Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας της έκθεσης η οποία καταρτίζεται από τα μέλη 
του οργάνου ελέγχου και η έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης. 

 


