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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΝΟΜΟΥ 4399/2016 

Δικαιούχοι - Σκοπός 

Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτως του έτους 

ίδρυσης τους που θα  πραγματοποιήσουν επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους 

κλάδους του νόμου. 

Σκοπός του καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους 

περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η 

αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους 

των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς 

εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής 

προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας 

για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην 

προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση 

ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο 

Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. 

 

Διάρκεια Υποβολών 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν 

καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 

20 Δεκεμβρίου 2016. 
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Επιλέξιμες Δαπάνες 

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, β. επενδυτικές δαπάνες σε 

άυλα στοιχεία ενεργητικού, γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που 

δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο 

για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος 

αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α” 

ή/και β”. 

Είδη Ενίσχυσης  

Επιχορήγηση, Leasing , Φοροαπαλλαγή, Επιδότηση  του κόστους της δημιουργούμενης 

απασχόλησης 

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 

2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 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 80.000.000 ευρώ αφορούν το είδος 

ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

Περισσότερα: 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 

http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/downloads/2016/10/general.pdf 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και 

στάθμισης των επενδυτικών σχεδίων του Καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας 

του νόμου 4399/2016 

http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/downloads/2016/10/parartima_genikis.pdf 

http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/downloads/2016/10/general.pdf
http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/downloads/2016/10/parartima_genikis.pdf

