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Δλεκεξσηηθό Γειηίν,  Πέκπηε, 20 Οθησβξίνπ 2016 
 

Νένο Αλαπηπμηαθόο Νόκνο 4399/2016 

 
Γεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο ν λένο Αλαπηπμηαθφο Λφκνο: Λ. 4399/2016 
(ΦΔΘ 117/Α/22.06.16) «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία θαζεζηψησλ Δληζρχζεσλ Ηδησηηθψλ 
Δπελδχζεσλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο – Πχζηαζε Αλαπηπμηαθνχ 
Ππκβνπιίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  Πηνλ λέν αλαπηπμηαθφ λφκν πξνβιέπνληαη εληζρχζεηο κε ηελ 
κνξθή επηρνξήγεζεο θαη θπξίσο θνξναπαιιαγψλ ζε πνζνζηά έσο 55% αλάινγα κε ην κέγεζνο 
ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ θχξησλ ζεκείσλ 
ηνπ. 
 

1. Πεξίνδνο Τπνβνιώλ  

Αλαλέσζε ελεκέξσζεο 20/10/2016 
 Δθδφζεθαλ ζε ΦΔΘ νη 4 πξνζθιεζεηο ησλ θαζεζηψησλ ηνπ Λένπ Αλαπηπμηαθνχ Λφκνπ 
4399/2016. ΝΗ εκεξνκελίεο ππνβνιήο ζπγθεθξηκέλα βάζεη ησλ ΦΔΘ είλαη νη εμήο: 
1. Λέεο Αλεμαξηεηεο ΚΚΔ. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππαγσγήο 
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην παξφλ θαζεζηψο είλαη ε 19ε Νθησβξίνπ 2016. Ζκεξνκελία ιήμεο ηνπ 
θχθινπ ππνβνιψλ νξίδεηαη ε 20ε Γεθεκβξίνπ 2016. 
2. Γεληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππαγσγήο 
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην παξφλ θαζεζηψο είλαη ε 19ε Νθησβξίνπ 2016. Ζκεξνκελία ιήμεο ηνπ 
θχθινπ ππνβνιψλ νξίδεηαη ε 20ε Γεθεκβξίνπ 2016. 
3. Δληζρχζεηο Κεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ 
ππαγσγήο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην παξφλ θαζεζηψο είλαη ε 19ε Νθησβξίνπ 2016. Ζκεξνκελία 
ιήμεο ηνπ θχθινπ ππνβνιψλ νξίδεηαη ε 28ε Απξηιίνπ 2017. 
4. Δπελδχζεηο Κέηδνλνο Κεγέζνπο. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππαγσγήο 
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην παξφλ θαζεζηψο είλαη ε 19ε Νθησβξίνπ 2016. Ζκεξνκελία ιήμεο ηνπ 
θχθινπ ππνβνιψλ νξίδεηαη ε 28ε Απξηιίνπ 2017. 
 
Κε ηε ιήμε ηνπ αλσηέξσ θχθινπ, ηα δχν πξψηα θαζεζηψηα ζα επαλαπξνθεξπρζνχλ ηνλ 
Κάξηην ηνπ 2017 θαη ηα δχν επφκελα ηνλ Κάην ηνπ 2017. 
 

2. Γηθαηνύρνη-Δίδε θαη Μνξθέο επηιέμηκσλ επηρεηξήζεσλ    

α. Αηνκηθή επηρείξεζε 

β. εκπνξηθή εηαηξεία, 

γ. ζπλεηαηξηζκφο, 

δ. Θνηλσληθέο Ππλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Θνηλ.Π.Δπ.) ηνπ N. 4019/2011 (Α΄ 216), 

ε. Αγξνηηθνί Ππλεηαηξηζκνί (ΑΠ), 

ζη. Νκάδεο Ξαξαγσγψλ (ΝΞ),  

δ. Αγξνηηθέο Δηαηξηθέο Ππκπξάμεηο (ΑΔΠ) ηνπ N. 4384/2016 (Α΄ 78) 

ε. ππφ ίδξπζε ή ππφ ζπγρψλεπζε εηαηξείεο, κε ηελ ππνρξέσζε λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο δεκνζηφηεηαο πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

ζ. επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή θνηλνπξαμίαο κε ηελ πξνυπφζεζε 

θαηαρψξηζήο ηνπο ζην ΓΔΚΖ, 

η. δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπγαηξηθέο ηνπο 
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3. Διάρηζην ύςνο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ-Πνζνζηά επηρνξήγεζεο 

- γηα ηηο πεξηπηψζεηο δ-δ  50.000,00€ 

- γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, 100.000 επξψ 

Νη επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ην επηιέμηκν χςνο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ππεξβαίλεη ηηο 

500.000€, ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ ηε λνκηθή κνξθή εκπνξηθήο εηαηξείαο ή ζπλεηαηξηζκνχ πξηλ 

ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Ρν αλψηαην πνζνζηφ εληζρχζεσλ κεηά θαη ηελ αλακελφκελε ηξνπνπνίεζε (φπσο έρεη ξεηά 

δειψζεη ν πνπξγφο Αλάπηπμεο) ηνπ  Σάξηε Ξεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ ζα θηάλεη ην 55% 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο. 

 

  
ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ-
ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

      ΜΔΓΑΛΗ  ΜΔΑΙΑ  ΜΙΚΡΗ 

1 ΑΛΑΡΝΙ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ-ΘΟΑΘΖ 

ΔΒΟΝ 35% 45% 55% 

ΟΝΓΝΞΖΠ 35% 45% 55% 

ΜΑΛΘΖΠ 35% 45% 55% 

ΓΟΑΚΑΠ 35% 45% 55% 

ΘΑΒΑΙΑΠ 35% 45% 55% 

ΘΑΠΝ 35% 45% 55% 

2 ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 35% 45% 55% 

ΖΚΑΘΗΑΠ 35% 45% 55% 

ΘΗΙΘΗΠ 35% 45% 55% 

ΞΔΙΙΑΠ 35% 45% 55% 

ΞΗΔΟΗΑΠ 35% 45% 55% 

ΠΔΟΟΩΛ 35% 45% 55% 

ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 35% 45% 55% 

3 ΓΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ 

ΓΟΔΒΔΛΩΛ 25% 35% 45% 

ΘΝΕΑΛΖΠ 25% 35% 45% 

ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 25% 35% 45% 

ΦΙΩΟΗΛΖΠ 25% 35% 45% 

4 ΘΔΠΠΑΙΗΑ 

ΙΑΟΗΠΖΠ 35% 45% 55% 

ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 35% 45% 55% 

ΡΟΗΘΑΙΩΛ 35% 45% 55% 

ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ 35% 45% 55% 

ΠΞΝΟΑΓΩΛ 35% 45% 55% 

5 ΖΞΔΗΟΝΠ 

ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ 35% 45% 55% 

ΑΟΡΖΠ  35% 45% 55% 

ΞΟΔΒΔΕΖΠ 35% 45% 55% 

ΘΔΠΞΟΩΡΗΑΠ 35% 45% 55% 

6 ΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ ΑΣΑΪΑΠ 35% 45% 55% 
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ΑΗΡΩΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 35% 45% 55% 

ΖΙΔΗΑΠ 35% 45% 55% 

7 ΞΔΙΝΞΝΛΖΠΠΝΠ 

ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ 35% 45% 55% 

ΑΟΘΑΓΗΑΠ 35% 45% 55% 

ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 35% 45% 55% 

ΙΑΘΩΛΗΑΠ 35% 45% 55% 

ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 35% 45% 55% 

8 ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 

ΙΔΠΒΝ 35% 45% 55% 

ΙΖΚΛΝ 35% 45% 55% 

ΗΘΑΟΗΑΠ 35% 45% 55% 

ΠΑΚΝ 35% 45% 55% 

ΣΗΝ 35% 45% 55% 

9 ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 

ΑΛΓΟΝΠ-ΘΖΟΑ-ΘΔΑ-ΚΖΙΝΠ-
ΚΘΝΛΝΠ-ΛΑΜΝΠ- ΞΑΟΝΠ-
ΠΟΝΠ-ΡΖΛΝΠ 

20% 30% 40% 

ΘΑΙΚΛΝΠ-ΘΑΟΞΑΘΝΠ-ΘΩΠ-
ΟΝΓΝΠ 

20% 30% 40% 

10 ΗΝΛΗΝΗ ΛΖΠΝΗ 

ΘΔΟΘΟΑΠ 25% 35% 45% 

ΕΑΘΛΘΝ 25% 35% 45% 

ΗΘΑΘΖΠ 25% 35% 45% 

ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 25% 35% 45% 

ΙΔΘΑΓΑΠ 25% 35% 45% 

11 ΘΟΖΡΖ 

ΖΟΑΘΙΔΗΝ 25% 35% 45% 

ΟΔΘΚΛΝ 25% 35% 45% 

ΙΑΠΗΘΗΝ 25% 35% 45% 

ΣΑΛΗΩΛ 25% 35% 45% 

12 ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ 

ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ 25% 35% 45% 

ΒΝΗΩΡΗΑΠ 25% 35% 45% 

ΔΟΡΑΛΗΑΠ 25% 35% 45% 

ΔΒΝΗΑΠ 25% 35% 45% 

ΦΩΘΗΓΑΠ 25% 35% 45% 

13 ΑΡΡΗΘΖ 

ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΑΘΖΛΩΛ 10% 20% 30% 

ΛΝΡΗΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΑΘΖΛΩΛ 10% 20% 30% 

ΒΝΟΔΗΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΑΘΖΛΩΛ 10% 20% 30% 

ΓΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΑΘΖΛΩΛ 10% 20% 30% 

ΑΛΑΡΝΙΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 10% 20% 30% 

ΓΡΗΘΖ ΑΡΡΗΘΖ 20% 30% 40% 

ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΛΖΠΝΗ 20% 30% 40% 

 

4. Δπηιέμηκα Αληηθείκελα επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

- Γεκηνπξγία λέαο κνλάδαο 
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- Δπέθηαζε δπλακηθφηεηαο πθηζηάκελεο κνλάδαο 

- Γηαθνξνπνίεζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

- Θεκειηψδεο αιιαγή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

- Απφθηεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κνλάδαο πνπ έρεη παχζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

πάγνληαη επελδπηηθά ζρέδηα φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ. Δλδεηθηηθά: Δπηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ππφ πξνυπνζέζεηο 

 

5. πκκεηνρή θνξέα ζην θόζηνο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ζην θφζηνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ είηε κε εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 25% ηνπ ζπλνιηθνχ 

επελδπηηθνχ θφζηνπο δελ πεξηέρεη θακία θξαηηθή ελίζρπζε, δεκφζηα ζηήξημε ή παξνρή 

 

Δλαιιαθηηθέο κνξθέο θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο 

- Αχμεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 

- Ρξαπεδηθφ δάλεην 

- Αλάισζε πθηζηάκελσλ απνζεκαηηθψλ 

- Θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ 

 

6. Δπηιέμηκεο δαπάλεο 

- Ζ θαηαζθεπή, ε επέθηαζε, ν εθζπγρξνληζκφο θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδηθψλ θαη 

βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηεξίσλ, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ. Νη δαπάλεο απηέο αζξνηζηηθά δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ην 45% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ πιελ ησλ επελδύζεσλ ζηνλ ηνπξηζηηθό 

ηνκέα πνπ δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ή ην 80% γηα επελδύζεηο ζε 

δηαηεξεηέα θηήξηα.  

- Αγνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ πθηζηάκελσλ παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (θηήξηα, 

κεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο), ή θαη κέξνπο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κηαο 

παξαγσγηθήο κνλάδαο, πξνθεηκέλνπ γηα εληζρπφκελε ΚΚΔ. 

- Ζ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ 

θηλνχληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο εληαζζφκελεο κνλάδαο. 

- Ρα κηζζψκαηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηνπ νπνίνπ απνθηάηαη ε ρξήζε, θαη κε ηνλ φξν φηη ζηε ζχκβαζε 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πξνβιέπεηαη φηη ν εμνπιηζκφο ζα πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα 

ηνπ κηζζσηή θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

- Νη δαπάλεο εθζπγρξνληζκνύ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (πνπ δελ αθνξνχλ ζε θηήξηα) 

θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

- Άυια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Ξρ κεηαθνξά ηερλνινγίαο κέζσ ηεο αγνξάο δηθαησκά- 

- ησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, επξεζηηερληψλ, ηερλνγλσζίαο θαη 

κε θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ. Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο, 

πηζηνπνηήζεσλ, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ θαη ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο 

ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηηο ΚΚΔ ην αλψηαην πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζην 75%. 
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- Κηζζνινγηθφ θφζηνο (ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο). Ρν κηζζνινγηθφ θφζηνο 

ππνινγηδφκελν γηα κηα πεξίνδν 2 εηψλ απφ ηελ δεκηνπξγία θάζε ζέζεο απνηειεί 

δαπάλε επηιέμηκε κνλν απηόηειώο, ήηνη δελ ζπλδπάδεηαη κε δαπάλεο ζε 

ελζώκαηα ή άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ.   

 

7. Δίδε Δληζρύζεσλ 

α. Φνξνινγηθή απαιιαγή πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ 

εηζνδήκαηνο επί ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πξν θφξνπ θεξδψλ, 

β. επηρνξήγεζε, 

γ. επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, 

δ. επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο, 

ε. ζηαζεξνπνίεζε ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (θνξνινγηθφ ζχζηεκα), 

ζη. ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ηακείνπ ζπκκεηνρψλ. 

Γηα λα δηθαηνχληαη νη ππαγφκελεο επηρεηξήζεηο λα ιάβνπλ ηηο εληζρχζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη 

γ΄ πξέπεη λα έρνπλ εκθαλίζεη θέξδε ζε κία θαη’ ειάρηζηνλ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε απφ ηηο 

ηειεπηαίεο 7, πξηλ απφ ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηεο αίηεζεο ππαγσγήο. 

 

8. Δηδηθέο θαηεγνξίεο εληζρύζεσλ 

I Δμσζηξεθείο: κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αχμεζαλ ηελ εμσζηξέθεηά ηνπο, 

(αμία εμαγσγψλ / θχθιν εξγαζηψλ ηνπο), είηε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% θαηά κέζν 

φξν ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, είηε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% θαηά κέζν φξν ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ην 

έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ επελ- δπηηθνχ ζρεδίνπ, εθφζνλ νη εμαγσγέο 

ηνπο θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο ην ηξίην έηνο 

πξηλ ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

II Καηλνηόκεο: κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ νη δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

έρνπλ ππεξβεί ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ, γηα 1ηνπιάρηζηνλ 

έηνο απφ ηα ηξία ηειεπηαία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, 

III Αλεμάξηεηεο ΜΜΔ, νη νπνίεο, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ πξνρσξνχλ ζε 

δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο είηε κε απνξξφθεζε είηε κε δεκηνπξγία λέαο εηαηξείαο, 

απνθιεηφκελεο ξεηά ηεο εμαγνξάο, 

IV Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αύμεζε ηεο απαζρόιεζήο ηνπο: ΚΚΔο πνπ 

αχμεζαλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο (κε βάζε ηηο ΔΚΔ) ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ αίηεζε ππαγσγήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, 

V Ππλεηαηξηζκνί, Θνηλ.Π.Δπ, Αγξνηηθνί Ππλεηαηξηζκνί (ΑΠ), Νκάδεο Ξαξαγσγψλ (ΝΞ), 

Αγξνηηθέο Δηαηξηθέο Ππκπξάμεηο (ΑΔΠ), 

VI Δπηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα πινπνηνχληαη ζε έλαλ απφ ηνπο θιάδνπο 

Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσλίαο (Ρ.Ξ.Δ.) θαη αγξνδηαηξνθήο, σο θχξην θιάδν 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, 

VII Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επηηπγράλνπλ απμεκέλε πξνζηηζέκελε αμία, 

VIII Δπηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ην ππαγόκελν επελδπηηθό ζρέδην πινπνηείηαη ζε 

Β.Δ.ΠΔ., Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα (Δ.Ξ.) εμαηξνπκέλσλ ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξάξθσλ 

Δλδηάκεζνπ Βαζκνχ Νξγάλσζεο (Δ.Ξ.Δ.Β.Ν.), Ρερλνινγηθά Ξάξθα θαη Θχιαθεο πνδνρήο 
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Θαηλνηφκσλ Γξαζηεξηνηήησλ (Θ..Θ.Ρ.) θαη δελ αθνξνχλ ζε εθζπγρξνληζκφ ή επέθηαζε 

πθηζηάκελσλ δνκψλ ηεο εληζρπφκελεο επηρείξεζεο, 

IX επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ην επελδπηηθφ ζρέδην πινπνηείηαη ζε εηδηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ Ξαξάξηεκα. (νξεηλέο, παξακεζφξηεο, λεζησηηθή πεξηνρή, 

δειαδή ηα λεζηά κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ εθαηφ (3.100), πεξηνρέο 

πνπ παξνπζηάδνπλ πιεζπζκηαθή κείσζε κνληκνπ πιεζπζκνχ άλσ ηνπ 30%, επηρεηξήζεηο 

ησλ νπνίσλ ην επελδπηηθφ ζρέδην πινπνηείηαη ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα απμεκέλεο 

πξνζθπγηθέο. 

 

9. Φνξείο ππνδνρήο ηεο αίηεζεο 

- Δπελδπηηθά ζρέδηα επηιέμηκνπ χςνπο έσο θαη 3.000.000€, ππνβάιινληαη ζηηο 

Γηεπζύλζεηο Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο Σψξαο. 

- Δπελδπηηθά ζρέδηα επηιέμηκνπ χςνπο άλσ 3.000.000€, πνπ πινπνηνχληαη ζηηο 

Ξεξηθέξεηεο Γπηηθήο θαη Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, 

ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Ξεξηθεξεηαθήο Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (πξψελ Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο) 

- ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

Ρνπξηζκνχ γηα φια ηα ππφινηπα επελδπηηθά ζρέδηα 

Ζ αίηεζε ππαγσγήο θαη ν νηθείνο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά κέζσ ηνπ 

Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΞΠΘΔ). 

 

10. Καηαβνιή εληζρύζεσλ 

α. Φνξνινγηθή απαιιαγή 

Ν θνξέαο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην ζχλνιν ηεο δηθαηνχκελεο ελίζρπζεο ηεο θνξνινγηθήο 

απαιιαγήο εληφο 15 θνξνινγηθψλ εηψλ απφ ην έηνο ζεκειίσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο 

σθέιεηαο. 

β. Δπηρνξήγεζε 

α. Ξνζφ πνπ αλέξρεηαη κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο εγθεθξηκέλεο επηρνξήγεζεο 

κπνξεί θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν κεηά ηελ πηζηνπνίεζε απφ 

ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

β. Ρν ππφινηπν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ή ην ζχλνιφ ηεο θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο. 

 

γ. Δπηδόηεζε Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο 

Ζ έλαξμε ηεο θαηαβνιήο ηεο επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά ηελ πηζηνπνίεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ζηε κνλάδα ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ κηζζσκέλνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Ζ 

επηδφηεζε θαηαβάιιεηαη αλά εμάκελν θαη κεηά ηελ εθάζηνηε πιεξσκή ησλ δφζεσλ ηνπ 

κηζζψκαηνο εθ κέξνπο ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. 

 

δ. Δπηδόηεζε ηνπ θόζηνπο ηεο δεκηνπξγνύκελεο απαζρόιεζεο 

Ζ έλαξμε ηεο επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξ γνχκελεο απαζρφιεζεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

ζπλδεφκελσλ κε ην επελδπηηθφ ζρέδην ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ επηδφηεζε θαηαβάιιεηαη αλά 
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εμάκελν θαη κεηά ηελ εθάζηνηε πιεξσκή ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο εθ κέξνπο ηνπ θνξέα ηεο 

επέλδπζεο, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κε ππέξβαζεο ηεο θαηαβνιήο ηνπ 60% ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πνζνχ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επέλδπζεο 
 

11. Καζνξηζκόο πνζνζηώλ εληζρύζεσλ ζηα επηκέξνπο θαζεζηώηα 

Ν Λένο Αλαπηπμηαθφο Λφκνο δηαθξίλεηαη ζε πέληε Θαζεζηψηα Δληζρχζεσλ: Γεληθέο Δληζρχζεηο, 

Δπελδχζεηο Θαηλνηνκηθνχ Σαξαθηήξα, Ππλέξγεηεο θαη Γηθηπψζεηο,  Δλδηάκεζνη 

Σξεκαηνπηζησηηθνί Νξγαληζκνί – Ρακεία Ππκκεηνρψλ, Νινθιεξσκέλα Σσξηθά θαη Θιαδηθά 

Πρέδηα θαη Δπελδχζεηο Κείδνλνο Κεγέζνπο. Tα Θαζεζηψηα Δληζρχζεσλ ζα πξνθεξχζζνληαη κε 

μερσξηζηή δηαδηθαζία απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΔΝΙΥΤΔΙ 
11.1 ΔΝΙΥΤΔΙ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

11.1.α. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο 
- αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ κεραλεκάησλ, 

- αγνξά θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ φρη παιαηφηεξσλ ησλ (7) εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πξψηεο θηήζεο ηνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ παξαγσγηθή κνλάδα πνπ έρεη 

παχζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο  

11.1.β. Δίδνο ελίζρπζεο: Φνξνινγηθή απαιιαγή   
 
11.2 ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

11.2.α. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο: Όιεο νη δαπάλεο ηνπ ζεκείνπ 5 ηνπ παξφληνο 
11.2.β. Δίδνο ελίζρπζεο:  

- Φνξνινγηθή απαιιαγή,  

- επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

- επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο, 

- επηρνξήγεζε. Ρν πνζνζηφ ηεο επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζην 70% ηεο αλψηαηεο 

επηηξεπφκελεο έληαζεο ελίζρπζεο ηνπ Σάξηε Ξεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ. Έηζη π.ρ. γηα 

ηελ ίδξπζε λέαο κεηαπνηεηηθήο κνλάδαο ζηελ Ξεξηθέξεηα ΑΚΘ ην πνζνζηφ 

επηρνξήγεζεο ζα θηάζεη ην 55% Σ 70% ήηνη ην 38,5%.  

 
11.3 ΝΔΔ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΜΜΔ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο «Λέεο ΚΚΔ» ινγίδνληαη νη ππφ ζχζηαζε ή λενζχζηαηεο 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο δελ 
έρεη παξέιζεη επηαεηία απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζήο ηνπο ζην Γ.Δ.Κ.Ζ. 
11.3.α. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο: Όιεο νη δαπάλεο ηνπ ζεκείνπ 5 ηνπ παξφληνο 
11.3.β. Δίδνο ελίζρπζεο:  

- Φνξνινγηθή απαιιαγή,  

- επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

- επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο, 

- ηεο επηρνξήγεζεο 

 
Ρν πνζνζηφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα ην παξφλ θαζεζηψο εληζρχζεσλ νξίδεηαη ζην 70% ηεο 
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αλώηαηεο επηηξεπόκελεο έληαζεο ελίζρπζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ4399/2016 (ζεκείν 5 ηνπ παξφληνο), γηα ηα νπνία 
ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζην 100%. Έηζη π.ρ. γηα ηελ ίδξπζε λέαο κεηαπνηεηηθήο 
κνλάδαο ζηελ Ξεξηθέξεηα ΑΚΘ ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο ζα θηάζεη ην 55% Σ 70% ήηνη ην 
38,5%. Δάλ απηή ε κεηαπνηεηηθή επηρείξεζε ζρεηίδεηαη κε ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 
12 (ζεκείν 5 ηνπ παξφληνο.  π.ρ. έρεη έδξα ηνλ νηθηζκφ ηνπ Θνπηζνχ ηεο ΓΔ Βηζησλίδαο ηνπ 
Γήκνπ Αβδήξσλ Μάλζεο, σο παξακεζφξηνο πεξηνρή ζα δηθαηνχηαη πνζνζηφ επηρνξήγεζεο 55%.  
 
 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ, ΤΝΔΡΓΔΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΔΙ 

 
11.4 ΔΝΙΥΤΔΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΓΙΑ ΜΜΔ 

Γηθαηνχρνη ηνπ παξφληνο θαζεζηψηνο είλαη νη Κηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΚΚΔ). Ρα ππαγφκελα 
επελδπηηθά ζρέδηα ζην παξφλ θαζεζηψο αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγίαο ή/θαη ζηε δηα ηεο 
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο παξνρή ππεξεζηψλ, παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ή ζηελ εηζαγσγή 
δηαδηθαζηηθψλ ή νξγαλσηηθψλ θαηλνηνκηψλ. 
11.4.α. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο: Όιεο νη δαπάλεο ηνπ ζεκείνπ 5 ηνπ παξφληνο 
11.4.β. Δίδνο ελίζρπζεο:  

- Φνξνινγηθή απαιιαγή,  

- επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

- επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο. 

 
11.5 ΤΝΔΡΓΔΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΔΙ 

Γηθαηνχρνη ηνπ παξφληνο θαζεζηψηνο είλαη Δπηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο (cluster). Ωο 
Δπηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο ζεσξνχληαη δίθηπα επηρεηξήζεσλ, ζηα νπνία κπνξνχλ λα 
ζπκκεηέρνπλ εξεπλεηηθά/εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (παλεπηζηήκηα, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί 
νξγαληζκνί έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, Λ.Ξ.Γ.Γ., Λ.Ξ.Η.Γ. θ.ιπ.), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 
πεξηθεξεηαθφ ή δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη έρνπλ ζεκαηηθή εζηίαζε. Νη επηρεηξεκαηηθέο 
ζπζηάδεο δηεπζχλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ θνξέα δηαρείξηζεο κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Πηηο 
επηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο πνπ ππάγνληαη ζην παξφλ θαζεζηψο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 6 επηρεηξήζεηο γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζηελ 
Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο ή ζην Λνκφ Θεζζαινλίθεο, ή 4 επηρεηξήζεηο γηα επελδπηηθά ζρέδηα, πνπ 
πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζηνπο ινηπνχο λνκνχο ηεο επηθξάηεηαο. 
 
11.5.α. Δπηιέμηκεο Γαπάλεο: Όιεο νη δαπάλεο ηνπ ζεκείνπ 5 ηνπ παξφληνο 
11.5.β. Δίδνο ελίζρπζεο:  

- Φνξνινγηθή απαιιαγή,  

- επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

- επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο, 

 
12. Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο επελδπηηθώλ ζρεδίσλ 
 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλαλ αμηνινγεηή, κε ηελ 
ζπγθξηηηθή ή ηελ άκεζε αμηνιφγεζε. 
Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έλζηαζεο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζσξηλνχ πίλαθα 
απνηειεζκάησλ, θαη ζηε ζπλέρεηα δεκνζηεχεηαη ν νξηζηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο 
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βαζκνινγίαο ησλ εγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 
 
13. Τινπνίεζε θαη νινθιήξσζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ 

- Έλαξμε εξγαζηψλ: κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο. Ζ έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο επηθέξεη ηελ απφξξηςε 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

- Ζ επέλδπζε δχλαηαη λα πινπνηεζεί κε 2 αηηήκαηα πιεξσκήο ζην 50% θαη ζην 100% ηνπ 

έξγνπ  

- Ζ πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηίζεηαη 3 έηε κεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο παγσγήο ηεο 

Δπέλδπζεο 

- Ζ πξνζεζκία δχλαηαη λα παξαηαζεί θαηά 2 έηε κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 50% ηεο 

επέλδπζεο. 

- Πεκαληηθφ ζεκείν είλαη φηη βάζεη Λφκνπ νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ην χςνο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είληα άλσ ησλ 500.000,00€ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ κνξθή 

εκπνξηθήο εηαηξείαο ή ζπλεηαηξηζκνχ πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ, φπσο επίζεο 

επηρεηξήζεηο κε επελδπηηθφ ζρέδην άλσ ησλ 300.000,00€ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ βηβιία 

Γ Θαηεγνξίαο. 

 
14. Οη έιεγρνη ελόο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ κπνξεί λα είλαη: 
Ραθηηθφο (κεηά απφ αίηεκα ηνπ θνξέα επέλδπζεο – Γηνηθεηηθφο ή Δπηηφπηνο) 
Γηελεξγείηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
– 50% νινθιήξσζε νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο 
– 100% νινθιήξσζε νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο θαη έλαξμε 
παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

- Έθηαθηνο (κε απφθαζε ηεο πεξεζίαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ εηαηξεία καο, . ΑΜΟΙΡΑ – Γ. ΜΠΑΡΓΑΚΙΓΗ Ο.Δ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν ena 
ύκβνπινη Αλάπηπμεο, δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ επηηπρή ζχληαμε επελδπηηθψλ 
πξνηάζεσλ ζηνλ Αλαπηπμηαθν Λφκν γηα πεξηζζφηεξν απφ 15 έηε θαη επηηπρή ππνβνιή θαη 
πινπνίεζε πεξηζζνηέξσλ απφ 80 επελδπηηθψλ ζρεδίσλ έσο ζήκεξα. Γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ 
πιεξνθνξία παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί καο  ζην ηει: 2541083370 ή επηζθεθζείηε καο 
ζηα γξαθεία καο ζην 3ν ρικ Μάλζεο – Θαβάιαο. 
 


