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Νόμος 4430/2016 : Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες
διατάξεις.
Άρθρο 5
Συμμετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε
υποστηρικτικά μέτρα
1.Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχουν πρόσβαση στη
χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της
παρ. 1 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαίου Α' του Ν.
3912/2011 (Α' 17) και μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (Α'
8).
Ο Νόμος 3908/2011 είναι ο προηγούμενος Αναπτυξιακός Νόμος.
Σήμερα ισχύει ο 4399/2016, για τον οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω.

Νόμος 4430/2016 : Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες
διατάξεις.

Άρθρο 5
Συμμετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε
υποστηρικτικά μέτρα
2.Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν να εντάσσονται σε
προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και σε προγράμματα του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη
στήριξη της εργασίας

Νόμος 4430/2016 : Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες
διατάξεις.
Άρθρο 5
Συμμετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε
υποστηρικτικά μέτρα
3.Οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης μπορεί να παραχωρούν με απόφαση του διοικητικού τους
οργάνου τη χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την ενίσχυση δραστηριοτήτων
συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως περιγράφονται στις παραγράφους
2 και 3 του άρθρου 2. Τα αντικειμενικά κριτήρια και η διαφανής διαδικασία
παραχώρησης χρήσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας των νομικών
προσώπων του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με την ως άνω
απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, οι
υποχρεώσεις του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν
αντάλλαγμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι εργασίες διαμόρφωσης,
συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδομικών ή άλλων αδειών βαρύνουν
το φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση

Νόμος 4430/2016 : Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες
διατάξεις.
Άρθρο 6
Συμμετοχή Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε
προγραμματικές συμβάσεις
1. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορούν να συνάπτουν
προγραμματικές συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και
προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας που αναφέρονται στους καταστατικούς
σκοπούς τους με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή φορείς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.
Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013. Με
ποινή ακυρότητας, οι συμβάσεις της παρούσας παραγράφου αναρτώνται εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύναψης, στον ιστότοπο της
Διαύγειας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
καταχωρίζονται στο Μητρώο από το Φορέα εντός της ίδιας προθεσμίας.

Νόμος 4430/2016 : Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες
διατάξεις.
Άρθρο 6
Συμμετοχή Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε
προγραμματικές συμβάσεις
2. Στις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται από Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο
σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των
υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από
τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η
διάρκεια της σύμβασης. Επίσης, ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της
εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του
συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.
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Άρθρο 6
Συμμετοχή Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε
προγραμματικές συμβάσεις

3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών
συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από
εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά
προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων
φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς
του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.

Νόμος 4430/2016 : Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες
διατάξεις.
Άρθρο 10
Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας
1.Συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας».
Το Ταμείο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εδρεύει στην
Αθήνα.
2.Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και
δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόντα νόμο.
3. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τον προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό ή/και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος),
καθώς και από άλλες πηγές χρηματοδότησης

Νόμος 4430/2016 : Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες
διατάξεις.
Άρθρο 10
Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας
5. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας του φορέα
της παραγράφου 1, δημιουργείται λογαριασμός «Ταμείο Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας» υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών
και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οι λεπτομέρειες
διαχείρισης του ως άνω Λογαριασμού, κατ' εφαρμογή των εδαφίων 2 και 3 του
παρόντος άρθρου.

ΕΣΠΑ
Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για την
επόμενη προγραμματική περίοδο 2021 - 2027.
Εφόσον ολοκληρωθεί και εγκριθεί από τα αρμόδια Ευρωπαίκά Όργανα, θα
υπάρξει σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα www.espa.gr

Στην επόμενη διαφάνεια, σας παραθέτουμε τη διαδικασία αναζήτησης
επιχορηγούμενων προγραμμάτων για του φορείς ΚΑΛΟ

ΕΣΠΑ
Μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.espa.gr
Επιλέξτε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Επιλέξτε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Στον τομέα ενδιαφέροντος, επιλέξτε: Κοινωνική Ενσωμάτωση Κοινωνικές
Υπηρεσίες
Στην επόμενη διαφάνεια παρουσιάζεται η σελίδα με τα αποτελέσματα
αναζήτησης που διενεργήθηκε στις 18.03.2021

ΕΣΠΑ

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Οι τρέχουσες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου έχουν καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 31η Μαρτίου 2021

Δικαιούχοι ενισχύσεων από τον Αναπτυξιακό Νόμο είναι, εκτός των άλλων
μορφών ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι:
- Συνεταιρισμοί
- Κοιν.Σ.Επ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικά Εταιρικά Σωματεία
Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των διατάξεων του αναπτυξιακού
Νόμου 4399/2016

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Ιδιωτική Συμμετοχή στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
Η ιδία 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

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
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 σχεδόν όλων των τομέων της οικονομίας με την
επιφύλαξη με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
Ακολουθεί παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού:
Ενισχύονται τα εξής επενδυτικά σχέδια:
Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*
Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείων 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*

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού:
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείων
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.

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Επενδύσεις στον τομέα Αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων
διασκέδασης
Στον τομέα Αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και
ψυχαγωγίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:
- Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης κ.λπ., και
- Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).
Επενδύσεις σε Λοιπούς Κλάδους
- Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ’ εξαίρεση
ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας
και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992
(Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία.
- Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.71.12.05,
46,71,13,14 και 46.71.13.16 (Χονδρικό Εμπόριο πετρελαίου & υγραερίου) που
υλοποιούνται σε νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Είδη ενισχύσεων για τα Καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα»
& «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
- Φορολογική απαλλαγή
- Επιχορήγηση
- Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
Ποσοστά ενίσχυσης
Τα ποσοστά ενίσχυσης υπολογίζονται σύμφωνα:
- Με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων
- Συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Εφόσον ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί
μας για να ενημερωθείτε ατομικά από εξειδικευμένο σύμβουλό μας!

Τέλος παρουσίασης

Σας ευχαριστώ για το χρόνο και
την προσοχή σας!

