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Στις 16 Ιουνίου ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 
τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση 
Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». Ο νέος νόμος καθορίζει ένα 
γενικό πλαίσιο, το οποίο αναμένεται να εξειδικευθεί περαιτέρω για κάθε επί μέρους 
καθεστώς ενίσχυσης με τις υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν. Επί της ουσίας οι 
διατάξεις του νέου νόμου θα είναι εφαρμόσιμες μετά την έκδοση των σχετικών 
υπουργικών αποφάσεων.Τα βασικότερα σημεία του νέου Νόμου συνοψίζονται 
παρακάτω. 

Α. Γενικές παρατηρήσεις 
 

 Γίνεται για πρώτη φορά αναφορά και παραπομπή στις διατάξεις του Γενικού 
Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ.) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (651/17.07.2014, L. 
187/1/26.06.2014).  
 

 O νέος Νόμος διαρθρώνεται σε δύο μέρη: (α) το Γενικό Μέρος, στο οποίο περιέχονται 
οι βασικές ρυθμίσεις και οι βασικοί περιορισμοί του Γ.Α.Κ., που αφορούν σε όλα τα 
καθεστώτα ενίσχυσης, και (β) το Ειδικό Μέρος, στο οποίο περιγράφονται τα επί 
μέρους καθεστώτα ενίσχυσης, στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενικού 
Μέρους και του Γ.Α.Κ. 
 

 Φαίνεται να υπάρχει σαφής προσανατολισμός προς τα φορολογικά κίνητρα σε σχέση 
με τις λοιπές μορφές ενίσχυσης. 
 

 Τίθενται πλαφόν στα είδη των ενισχύσεων που μπορούν να λάβουν τα μεμονωμένα 
επενδυτικά σχέδια, αλλά και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματικοί όμιλοι, με στόχο 
την επίτευξη διασποράς των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις. 
 

 Ορίζονται ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης, είτε (α) στη βάση των επιδόσεων των 
επιχειρήσεων (εξωστρέφεια, συγχωνεύσεις, αύξηση απασχόλησης, κλάδοι, υψηλή 
προστιθέμενη αξία), είτε (β) σε χωρική βάση (ορεινές, παραμεθόριες περιοχές και 
περιοχές αυξημένου μεταναστευτικού φόρτου, Βιομηχανικές Περιοχές, Ζώνες 
Καινοτομίας). Επιχειρήσεις που εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες μπορούν να 
ενισχυθούν με κεφαλαιακές ενισχύσεις, που σε άλλη περίπτωση δεν παρέχονται, ή με 
περαιτέρω κεφαλαιακές ενισχύσεις, στην περίπτωση που αυτές παρέχονται. 
 
 

Β. Γενικό Μέρος  
 

 Στις ενισχύσεις του Νόμου μπορούν να υπαχθούν ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές 

εταιρείες, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, 

ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4015/2011, υπό ίδρυση ή 

υπό συγχώνευση εταιρείες, υπό την προϋπόθεση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί 

πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, επιχειρήσεις που λειτουργούν με 

τη μορφή κοινοπραξίας, εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. 
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 Καταργείται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ίδιας συμμετοχής. Η συμμετοχή του 
φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων 
κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση. Βασικός όρος είναι το 25% του 
συνολικού επενδυτικού κόστους να μην περιέχει κρατική ενίσχυση, στήριξη ή παροχή. 
 

 Το ελάχιστο ύψος επένδυσης κυμαίνεται από €50.000 (για τις Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) και φτάνει τις €500.000 για τις μεγάλες επιχειρήσεις. 
 

 Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν 
το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (κτιριακά, μηχανήματα, άυλα) και να πληρούν 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ενδεικτικά, δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της 
δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, κ.λπ.). 
 

 Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν κατ’ αρχήν όλους τους τομείς της 
οικονομίας, με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων (τομείς χάλυβα, άνθρακα, 
συνθετικών ινών, ναυπηγίας, κ.λπ.). 
 

 Υπό προϋποθέσεις υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:  
 Παραγωγή ή συμπαραγωγή και διανομή θερμότητας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα 
 Τουρισμό 

 Μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

 Υπηρεσίες logistics 

 

 Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε: (α) επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών 
ενισχύσεων, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (επενδυτικές δαπάνες σε 
ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, μισθολογικό κόστος νέων θέσεων 
εργασίας), και (β) επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, οι οποίες 
εξυπηρετούν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των επενδυτικών επιλογών προς νέες 
ποιοτικές κατευθύνσεις. 
 

 Καθορίζεται το πλαίσιο των εντάσεων και τα ανώτατα ύψη των περιφερειακών 
ενισχύσεων και των ενισχύσεων εκτός περιφερειακού χαρακτήρα. Με βάση αυτό το 
πλαίσιο καθορίζονται οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη των επενδυτικών σχεδίων κάθε 
καθεστώτος ενίσχυσης, σύμφωνα με τα επί μέρους κεφάλαια του Ειδικού Μέρους του 
Νόμου. 
 

 Παρέχονται οι ακόλουθες ενισχύσεις: 
 Φορολογική απαλλαγή (απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 

πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης, μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου που αναλογεί 
στα διανεμόμενα προς τους εταίρους κέρδη) 

 Επιχορήγηση χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων 
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούριου 
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 
έτη) 

 Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόληση, 
 Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη από την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, αποκλειστικά για επενδυτικά σχέδια 
μείζονος μεγέθους 

 Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών 
 

 Όλα τα είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και 
συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε 
επενδυτικού σχεδίου. 
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 Ειδικά οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμφάνισαν κέρδη σε καμία χρήση από τις 
τελευταίες επτά (7) πριν την χρήση της αίτησης υπαγωγής δεν δικαιούνται να λάβουν 
ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 

 Οι παρεχόμενες ενισχύσεις καταβάλλονται (και αντίστοιχα, η ωφέλεια ξεκινά να 
εφαρμόζεται) κατόπιν σχετικής πιστοποίησης είτε εφάπαξ (με την έκδοση της 
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού 
σχεδίου) ή σταδιακά (με τις ειδικότερες προϋποθέσεις ανά είδος χορηγούμενης 
ενίσχυσης).  
 

 Το σύνολο των διαδικασιών για την υποστήριξη και εφαρμογή του νέου Νόμου 
(αίτηση υπαγωγής, οικείος φάκελος τεκμηρίωσης, σχετική αξιολόγηση, κλπ.) θα 
γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
 

 Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει το στάδιο ελέγχου πληρότητας και 
νομιμότητας καθώς και το στάδιο της αξιολόγησης και διενεργείται είτε με τη μέθοδο 
της συγκριτικής αξιολόγησης είτε με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης.  
 

 Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων ελέγχονται σε 
οποιοδήποτε χρόνο και σε οποιαδήποτε φάση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ή 
τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. 
 

 Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης και σε κάθε περίπτωση εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής 
προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της ως άνω απόφασης. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα παράτασης 
για δύο (2) έτη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
 
 

Γ. Ειδικό Μέρος– Καθεστώτα Ενισχύσεων 
 
 

 Προβλέπονται τα ακόλουθα καθεστώτα ενίσχυσης και οι χορηγούμενες ενισχύσεις 
ανά καθεστώς: 
 

Καθεστώς ενίσχυσης Είδος χορηγούμενης ενίσχυσης 

1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού 

Φορολογική απαλλαγή 

2. Γενική Επιχειρηματικότητα Φορολογική απαλλαγή, επιδότηση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και 
επιδότηση του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης 

3. Νέες Ανεξάρτητες ΜικροΜεσαίες 
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, 
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
και επιδότηση κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης 

4. Ενισχύσεις Καινοτομικού 
Χαρακτήρα για ΜΜΕ  

5. Συνέργειες και Δικτυώσεις 
(clusters) 

6. Ολοκληρωμένα Χωρικά και 
Κλαδικά Σχέδια 

7. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί 
Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών 

Δημόσια χρηματοδότηση προς ιδιώτες 
επενδυτές με: (α) ίδια κεφάλαια ή 
οιοινεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική 
χορηγία, ή (β) δάνεια για την παροχή 
επενδύσεων χρηματοδόσης 
επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή 
έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις 
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8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους Σταθερός συντελεστής φορολογίας για 
12 έτη από την ολοκλήρωση του 
επενδυτικού σχεδίου, μέχρι την 
εξάντληση της ενίσχυσης που 
δικαιούται ο φορέας και μέχρι του 
ποσού των €10.000.000. 
Εναλλακτικά φορολογική απαλλαγή με 
ποσοστό 10% του ενισχυόμενου 
κόστους της επένδυσης και μέχρι του 
ποσού των €5.000.000. 
Δυνατότητα χρήσης της διαδικασίας 
ταχείας αδειοδότησης (“Fast Track”). 

 
 

 Προβλέπονται ειδικά ανά καθεστώς ενίσχυσης οι δικαιούχοι, οι ενισχυόμενες 
δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων, η διαδικασία 
εφαρμογής καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου. 
 

 Το κάθε καθεστώς ενίσχυσης θα συστήνεται και θα προκηρύσσεται με Υπουργική 
Απόφαση, η οποία θα καθορίζει το πλαίσιο προδιαγραφών της υποβολής αιτήσεων, 
καθώς και περαιτέρω σχετικές λεπτομέρειες και διευκρινίσεις.  
 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Α.Κ. τίθεται ανώτατο όριο το ποσό των €150.000.000 
κατ’ έτος για κρατικές ενισχύσεις ανά καθεστώς, για τις οποίες δεν απαιτείται 
προηγούμενη κοινοποίηση και οι οποίες θεωρούνται συμβατές με την κοινή αγορά. 
 
 

Δ. Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις των Ν. 3299/2004 και 3908/2011 

 

 Προβλέπεται η παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων 
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Ν. 3299/2004 και 3908/2011. Προκειμένου για 
επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004 στόχος είναι η διευθέτηση του συνόλου σχεδόν 
των επενδυτικών σχεδίων έως τις 30.06.2018, ενώ για επενδυτικά σχέδια του Ν. 
3908/2011 η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται έως τις 30.06.2017 για τα 
επενδυτικά σχέδια, των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι τις 
31.12.2012 και έως τις 31.12.2017 για τα επενδυτικά σχέδια, των οποίων η απόφαση 
υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός των ετών 2013 και 2014. 
 

 Καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις των Ν. 3299/2004 και 3908/2011 (ενδεικτικά, η τμηματική καταβολή 
της επιχορήγησης, οι προϋποθέσεις παροχής προκαταβολής, ο χειρισμός των 
εκκρεμών αιτημάτων για τη χορήγηση προκαταβολής, η δυνατότητα άλλων μορφών 
επιχορηγήσεων, κ.λπ.). 
 
 

H PwC μπορεί να παρέχει σημαντική συνδρομή στην επιχείρησή σας τόσο 
κατά το στάδιο επιλογής του καθεστώτος ενίσχυσης και του είδους της 
χορηγούμενης ενίσχυσης που προσιδιάζει στις οικονομικές και 
επιχειρηματικές σας ανάγκες όσο και εν συνεχεία κατά τη διαδικασία 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως την ολοκλήρωσή του. 
 

© 2016 PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων 
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