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Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 4399 - κακεςτϊσ «Γενικι Επιχειρθματικότθτα» 3οσ κφκλοσ  

 

Yπεγράφθ από τον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ κ. Γιάννθ Δραγαςάκθ  θ προκιρυξθ του 3ου 

κφκλου του κακεςτϊτοσ ενιςχφςεων του αναπτυξιακοφ νόμου 4399/2016, «Γενικι 

Επιχειρθματικότθτα». 

Η υποβολι των αιτιςεων υπαγωγισ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο κακεςτϊσ ενιςχφςεων «Γενικι 

Επιχειρθματικότθτα», ξεκινά τθν Πζμπτθ 27 Δεκεμβρίου 2018 και κα λιξει τθν Παραςκευι 29 Μαρτίου 

2019. 

Ο προχπολογιςμόσ του ςυγκεκριμζνου κακεςτϊτοσ ανζρχεται ςτα 350 εκ. ευρϊ, εκ των οποίων τα 140 

εκ. ευρϊ κα διατεκοφν με τθ μορφι τθσ επιχοριγθςθσ και τα 210 εκ. ευρϊ με τθ μορφι τθσ 

φοροαπαλλαγισ. 

  

Δικαιοφχοι  

-Ατομικι επιχείρθςθ  

- Εμπορικι εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε) 

- Συνεταιριςμοί 

- Κοινωνικζσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ (Κοιν.Σ.Επ.) 

- Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί (ΑΣ) 

- Ομάδεσ παραγωγϊν (ΟΠ) 

- Αγροτικζσ εταιρικζσ ςυμπράξεισ (ΑΕΣ)  

- Υπό ίδρυςθ ι υπό ςυγχϊνευςθ εταιρείεσ με τθν υποχρζωςθ να ζχουν ολοκλθρϊςει τισ διαδικαςίεσ 

δθμοςιότθτασ πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου 

- Δθμόςιεσ και δθμοτικζσ επιχειριςεισ και κυγατρικζσ τουσ εφόςον: 

α) δεν τουσ ζχει ανατεκεί θ εξυπθρζτθςθ δθμόςιου ςκοποφ β) δεν ζχει ανατεκεί από το κράτοσ 

αποκλειςτικά ςε αυτοφσ θ προςφορά υπθρεςιϊν γ) δεν επιχορθγείται θ λειτουργία τουσ με δθμόςιουσ 

πόρουσ για το διάςτθμα τιρθςθσ των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων του άρκρου 21 
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Επιλζξιμεσ δαπάνεσ  

- Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 

- Ζργα διαμόρφωςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου 

- Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ - τεχνικζσ (ειδικζσ) εγκαταςτάςεισ 

- Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 

- Μεταφορικά μζςα 

- Αγορά πάγιων ςτοιχείων ενεργθτικοφ μονάδασ που ζχει παφςει τθν λειτουργία τθσ  

- Άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

- Μιςκολογικό κόςτοσ νζων κζςεων εργαςίασ  

- Δαπάνεσ για ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (μόνο για νζεσ ΜΜΕ) 

- Δαπάνεσ εκκίνθςθσ (μόνο για υπό ίδρυςθ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ) 

*Μεταφορικά μζςα που κινοφνται εκτόσ του χώρου τθσ μονάδασ δεν είναι επιλζξιμα. 

*Για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, οι δαπάνεσ για άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ δεν μποροφν ακροιςτικά να 

υπερβοφν το 50% του ςυνόλου των επιλζξιμων δαπανών περιφερειακών ενιςχφςεων. Για τισ ΜΜΕ το 

ανώτατο ποςοςτό διαμορφώνεται ςτο 75%. 

  

Δεν είναι επιλζξιμεσ οι εξισ δαπάνεσ 

α. τα λειτουργικά ζξοδα τθσ επζνδυςθσ, 

β. θ αγορά επιβατικϊν αυτοκινιτων ζωσ ζξι (6) κζςεων, 

γ. θ αγορά επίπλων και ςκευϊν γραφείου, εκτόσ αν αποτελοφν μζροσ του ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ, 

δ. θ αγορά οικοπζδων, γθπζδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωςθ αγοράσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 

δεν μπορεί να ενιςχυκεί το τμιμα τθσ δαπάνθσ που αφορά ςτθν αξία του οικοπζδου επί του οποίου 

αυτζσ ζχουν ανεγερκεί, 

ε. θ ειςφορά ςτο εταιρικό κεφάλαιο τθσ αξίασ μθχανθμάτων και λοιπϊν παγίων ςτοιχείων, 
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Είδοσ ενίςχυςθσ  

- Φοροαπαλλαγι 

- Leasing 

- Επιδότθςθ (70% των ανϊτατων ποςοςτϊν ενίςχυςθσ του Χ.Π.Ε (Χάρτθσ Περιφερειακισ Ενίςχυςθσ) για 

τισ Ειδικζσ Κατθγορίεσ Ενιςχφςεων του Άρκρου 12. Οι επιχειριςεισ αυτζσ κα πρζπει να εντάςςονται ςε 

μία από τισ εξισ κατθγορίεσ: 

·         να είναι εξωςτρεφισ, 

·         να είναι καινοτόμεσ, 

·         να προζρχονται από ςυγχώνευςθ, 

·         να αφξθςαν το προςωπικό κατά 10% τθν τελευταία 3ετία, 

·         να είναι ςυνεταιριςμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιριςμοί, Ομάδεσ Παραγωγών, Αγροτικζσ 

Εταιρικζσ Συμπράξεισ, 

·         τα επενδυτικά ςχζδια να υλοποιοφνται ςε κλάδο Τ.Π.Ε και αγροδιατροφισ ωσ κφριο κλάδο 

δραςτθριότθτασ τουσ, 

·         να επιτυγχάνουν προςτικζμενθ αξία όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τθν ΕΛΣΤΑΤ, 

·         επιχειριςεισ όπου το υπαγόμενο επενδυτικό ςχζδιο υλοποιείται ςε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρθματικά 

Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θφλακεσ Υποδοχισ Καινοτόμων Δραςτθριοτιτων  (Θ.Υ.Κ.Τ.)  

·         το επενδυτικό ςχζδιο υλοποιείται ςτισ ειδικζσ περιοχζσ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτο ςχετικό 

Παράρτθμα του παρόντοσ νόμου 

·         το επενδυτικό ςχζδιο υλοποιείται ςε περιοχζσ με ιδιαίτερα αυξθμζνεσ προςφυγικζσ και 

μεταναςτευτικζσ ροζσ και ςυγκεκριμζνα: Αγακονιςι, Κάλυμνοσ, Καςτελόριηο, Κωσ, Λζροσ, 

Λζςβοσ,Σάμοσ, Σφμθ, Χίοσ. 

- Επιδότθςθ του κόςτουσ τθσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ 

  

Ελάχιςτο φψοσ επζνδυςθσ  

Το ελάχιςτο φψοσ επζνδυςθσ ορίηεται ςτισ: 

·         50.000€ για τισ ΚΟΙΝΣΕΠ, 

·         100.000€ για πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 
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·         150.000€ για μικρζσ επιχειριςεισ, 

·         250.000€ για μεςαίεσ επιχειριςεισ και για cluster, 

·         500.000€ για μεγάλεσ επιχειριςεισ 

Ποςοςτά ενίςχυςθσ  

 

Ανατολικι 

Μακεδονία - Θράκθ 

55%   

Κεντρικι Μακεδονία 55%   

Θεςςαλία 55%   

Ήπειροσ 55%   

Δυτικι Ελλάδα 45%   

Πελοπόννθςοσ 55%   

Βόρειο Αιγαίο 55%   

Δυτικι Μακεδονία 45% (2018-2020 

το ποςοςτό 

για Γρεβενά 

και Κοηάνθ 

κα είναι 

30%) 

Ιόνια Νθςιά 45% (2018-2020 

το ποςοςτό 

κα είναι 

30%) 

Κριτθ 45% (2018-2020 

το ποςοςτό 

κα είναι 

30%) 
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Στερεά Ελλάδα 40% (35% για Ν. 

Ευρυτανίασ) 

Αττικισ 40%   

Νότιο Αιγαίο 40%   

 

Τα παραπάνω ποςοςτά αφοροφν μικρζσ επιχειριςεισ (λιγότεροι από 50 εργαηόμενοι με ετιςιο κφκλο 

εργαςιϊν ι ιςολογιςμό κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρϊ), για μεςαίεσ επιχειριςεισ το ποςοςτό 

μειϊνεται 10% και για μεγάλεσ επιχειριςεισ μειϊνεται 20%. 

  

Όροι και προχποκζςεισ  

Η ςυμμετοχι του φορζα ςτο ςυνολικό επιλζξιμο κόςτοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου μπορεί να γίνει είτε 

μζςω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερικι χρθματοδότθςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι το είκοςι πζντε τοισ 

εκατό (25%) αυτοφ δεν περιζχει καμία κρατικι ενίςχυςθ, δθμόςια ςτιριξθ ι παροχι.  

  

Μθ επιλζξιμεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ (Κ.Α.Δ)  

Στο παρόν κακεςτϊσ υπάγονται επενδυτικά ςχζδια όλων των τομζων τθσ οικονομίασ, εκτόσ των 

επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων: 

ςτον τομζα του χάλυβα, όπωσ ορίηεται ςτο ςτοιχείο 43 του άρκρου 2 Γ.Α.Κ 

ςτον τομζα των ςυνκετικϊν ινϊν, όπωσ ορίηεται ςτο ςτοιχείο 44 του άρκρου 2 Γ.Α.Κ 

ςτον τομζα του άνκρακα, όπωσ ο άνκρακασ ορίηεται ςτο ςτοιχείο 13 του άρκρου 2 Γ.Α.Κ., ςχετικά με 

κρατικζσ ενιςχφςεισ προσ τθ βιομθχανία άνκρακα 

ςτον τομζα τθσ ναυπθγίασ 

ςτον τομζα παραγωγισ, διανομισ και υποδομϊν ενζργειασ 

ςτον τομζα μεταφορϊν (και θ ςυναφισ υποδομι), όπωσ ορίηεται ςτο ςτοιχείο 45 του άρκρου 2 Γ.Α.Κ 

και των Κ.Α.Δ των εξισ κατθγοριϊν: 

05. (Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ) ζωσ και 09. (Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ). 



 

Μανδηλαρά 42, 41 222 Λάρισα 

Τηλ. Κέντρο: 2410 250 772 

info@ffsimv.gr 

www.ffsimv.gr 

 

36. Συλλογι, επεξεργαςία και παροχι νεροφ εκτόσ των υπθρεςιϊν αφαλάτωςθσ καλαςςινοφ νεροφ 

αποκλειςτικά με χριςθ ΑΠΕ. 

41. Καταςκευζσ κτθρίων. 

42. Ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ. 

43. Εξειδικευμζνεσ καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν. 

46. Χονδρικό εμπόριο. 

47. Λιανικό εμπόριο. 

52. Αποκικευςθ και υποςτθρικτικζσ προσ τθ μεταφορά δραςτθριότθτεσ. κατ’ εξαίρεςθ ενιςχφονται οι 

κλάδοι: 

52.22.11.05 *Υπθρεςίεσ τουριςτικϊν λιμανιϊν (μαρίνων)+. 

52.22.11.06 (Υπθρεςίεσ λειτουργίασ υδατοδρομίων). 

52.29.19.03 *Υπθρεςίεσ μεταφοράσ με διαχείριςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ προσ τρίτουσ (logistics)]. 

53. Ταχυδρομικζσ και ταχυμεταφορικζσ δραςτθριότθτεσ. 

55. Καταλφματα. κατ’ εξαίρεςθ υπάγονταιςτα κακεςτϊτα ενιςχφςεων επενδυτικά ςχζδια: 

α) ίδρυςθσ ι επζκταςθσ ξενοδοχειακϊν μονάδωντουλάχιςτον τριϊν (3) αςτζρων, 

β) εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ ξενοδοχειακϊν μονάδων που ανικουν ι αναβακμίηονται 

ςε 

κατθγορία τουλάχιςτον τριϊν (3) αςτζρων, αφοφ παρζλκει πενταετία από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ 

μονάδασ (ζκδοςθ ςιματοσ λειτουργίασ) ι από τθν θμερομθνία που αναφζρεται ςτθν απόφαςθ 

ολοκλιρωςθσ τθσ προθγοφμενθσ επζνδυςθσ εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ τθσ μονάδασ, 

(εφόςον τμιμα τθσ εντάςςεται ςτο εξεταηόμενο επενδυτικό ςχζδιο). 

γ) επζκταςθσ και εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ ξενοδοχειακϊν μονάδων που ζχουν 

διακόψει τθn λειτουργία τουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ςτο διάςτθμα διακοπισ δεν ζχει γίνει αλλαγι 

χριςθσ του κτθρίου και ότι μζςω τθσ επζκταςθσ ι του εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ 

αναβακμίηονται ςε κατθγορία τουλάχιςτον τριϊν (3) αςτζρων, 
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δ) ίδρυςθσ, επζκταςθσ και εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ Τουριςτικϊν Οργανωμζνων 

Καταςκθνϊςεων (camping), τα οποία ανικουν ι αναβακμίηονται ςε κατθγορία τουλάχιςτον τριϊν (3) 

αςτζρων, 

ε) ίδρυςθσ και εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ ξενοδοχειακϊν μονάδων εντόσ 

χαρακτθριςμζνων παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτθρίων, τα οποία ανικουν ι αναβακμίηονται ςε 

κατθγορία τουλάχιςτον δφο (2) αςτζρων, 

ςτ) εγκαταςτάςεων Ειδικισ Τουριςτικισ Υποδομισ ,ςυνεδριακά κζντρα, γιπεδα γκολφ, τουριςτικοί 

λιμζνεσ, χιονοδρομικά κζντρα, κεματικά πάρκα, εγκαταςτάςεισ ιαματικοφ τουριςμοφ *μονάδεσ 

ιαματικισ κεραπείασ, κζντρα ιαματικοφ τουριςμοφ - κερμαλιςμοφ, κζντρακαλαςςοκεραπείασ, κζντρα 

αναηωογόνθςθσ (spa)], κζντρα προπονθτικοφ ακλθτικοφ τουριςμοφ, ορειβατικάκαταφφγια, 

αυτοκινθτοδρόμια-, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο N. 4276/2014 (Α’ 155), 

η) ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων, όπωσ ορίηονται ςτο Ν. 4276/2014 (Α’ 155), εκτόσ του μζρουσ 

αυτϊν που αφορά ςε προσ μεταβίβαςθ ι μακροχρόνια μίςκωςθ κτιρια και εγκαταςτάςεισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι κατατίκενται ωσ ενιαία επενδυτικά ςχζδια ςτο πλαίςιο των διατάξεων των άρκρων 65 

ζωσ 69 του ωσ άνω νόμου (επιλζξιμο μόνο ςτο κακεςτϊσ «Επενδφςεισ Μείηονοσ Μεγζκουσ»), 

θ) ίδρυςθσ ξενϊνων φιλοξενίασ νζων, εφόςον οι δικαιοφχοι είναι ςυνεταιριςμοί ι Κοινωνικζσ 

Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ (Κοιν.Σ.Επ.). 

56. Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ. 

60. Δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ και ραδιοτθλεοπτικϊν εκπομπϊν. 

64. Δραςτθριότθτεσ χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν. 

65. Αςφαλιςτικά, ανταςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά ταμεία. 

66. Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ προσ τισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ και τισ αςφαλιςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

68. Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ. 

69. Νομικζσ και λογιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

70. Δραςτθριότθτεσ κεντρικϊν γραφείων  δραςτθριότθτεσ παροχισ ςυμβουλϊν διαχείριςθσ. 

71. Αρχιτεκτονικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ μθχανικϊν τεχνικζσ δοκιμζσ και αναλφςεισ. 

72. Επιςτθμονικι ζρευνα και ανάπτυξθ. 
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73. Διαφιμιςθ και ζρευνα αγοράσ. 

75. Κτθνιατρικζσ δραςτθριότθτεσ. 

77. Δραςτθριότθτεσ ενοικίαςθσ και εκμίςκωςθσ. 

78. Δραςτθριότθτεσ απαςχόλθςθσ. 

79. Δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν πρακτορείων, γραφείων οργανωμζνων ταξιδιϊν και υπθρεςιϊν 

κρατιςεων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ. 

80. Δραςτθριότθτεσ παροχισ προςταςίασ και ζρευνασ. 

81. Δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν ςε κτιρια και εξωτερικοφσ χϊρουσ. 

82. Διοικθτικζσ δραςτθριότθτεσ γραφείου, γραμματειακι υποςτιριξθ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ 

παροχισ υποςτιριξθσ προσ τισ επιχειριςεισ. 

84. Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ. 

85. Εκπαίδευςθ. 

86. Δραςτθριότθτεσ ανκρϊπινθσ υγείασ, εξαιρουμζνων των επενδυτικϊν ςχεδίων τουριςμοφ υγείασ 

και ιατρικοφ τουριςμοφ. 

87. Δραςτθριότθτεσ βοικειασ με παροχι καταλφματοσ, εξαιρουμζνων των επενδυτικϊν ςχεδίων 

τουριςμοφ υγείασ και ιατρικοφ τουριςμοφ. 

88. Δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ. 

90. Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, τζχνεσ και διαςκζδαςθ. 

91. Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν, αρχειοφυλακείων, μουςείων και λοιπζσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

κατ’ εξαίρεςθ ενιςχφονται οι δραςτθριότθτεσ: 

α. 91.01.11 (Υπθρεςίεσ βιβλιοκθκϊν) 

β. 91.02 (Δραςτθριότθτεσ μουςείων). 

92. Τυχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα. 

93. Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

υποπερίπτωςθσ ςτςτ’ τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 4. 

94. Δραςτθριότθτεσ οργανϊςεων. 

95. Επιςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ειδϊν ατομικισ ι οικιακισ χριςθσ. 



 

Μανδηλαρά 42, 41 222 Λάρισα 

Τηλ. Κέντρο: 2410 250 772 

info@ffsimv.gr 

www.ffsimv.gr 

 

96. Άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ υποπερίπτωςθσ 

ςτςτ’ τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 4. 

97. Δραςτθριότθτεσ νοικοκυριϊν ωσ εργοδοτϊν οικιακοφ προςωπικοφ. 

98. Δραςτθριότθτεσ ιδιωτικϊν νοικοκυριϊν, που αφοροφν τθν παραγωγι μθ διακριτϊν αγακϊν και 

υπθρεςιϊν για ίδια χριςθ. 

99. Δραςτθριότθτεσ εξωχϊριων οργανιςμϊν και φορζων. 

 

 

  

Επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο 2410250722  & 2410250382 

και μαηί κα εξετάςουμε τισ δυνατότθτεσ ζνταξισ ςασ ςτο παρόν πρόγραμμα. 

 

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ! 

 


