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ΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΗ ΝΟΜΟΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 20ΔΣΗΑ.
ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4399/2016 ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ.

ΜΔΛΔΣΖ

ΠΔΡΗΠΣΧΖ

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΠΡΟΣΑΖ,

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ.

Περίιευε
Αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαπηπμηαθνί Νφκνη ζηελ Διιάδα ηελ
ηειεπηαία 20εηία, ε αλάιπζε θαη ε θξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ Νφκνπ 4399/2016.
Ζ εηζαγσγή πεξηιακβάλεη γεληθά ζηνηρεία γηα ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ησλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηαθξίζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο
θαη ηελ ζπκβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
ην πξψην θεθάιαην αξρηθά γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηνπο θπξηφηεξνπο
Αλαπηπμηαθνχο Νφκνπο ζηελ Διιάδα θαη έπεηηα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο
γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο θαη ηέινο αλαθέξνληαη νη θαηλνηνκίεο θαη νη
δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ελ ηζρχ λφκνπ 4399/2016.
Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειείηαη απφ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λφκνπ 4399/2016, κε
ηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο θαηεγνξίεο ησλ εληζρχζεσλ, ηα θαζεζηψηα ελίζρπζεο θαη
ηέινο ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν.
Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη κειέηε πεξίπησζεο κηαο επηρείξεζεο απφ ηνλ θιάδν ηεο
βηνκεραλίαο (παξαγσγή ξάβδσλ αινπκηλίνπ θαη θξακάησλ αινπκηλίνπ απφ αλαθπθισκέλν
αινπκίλην) ε νπνία θαη πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζηνλ
Αλαπηπμηαθφ Νφκν 4399/2016.
Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα θξηηηθή αμηνιφγεζε φζνλ αθνξά ζηνλ ελ ηζρχ λφκν
θαη πξνηείλνληαη κηα ζεηξά απφ βειηηψζεηο πξνθεηκέλνπ ν επφκελνο αλαπηπμηαθφο λφκνο λα
γίλεη πην ιεηηνπξγηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζην άκεζν κέιινλ.
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THE DEVELOPMENT LAWS IN GREECE THE PAST 20 YEARS.
ANALYSIS OF LAW 4399/2016 AND CRITICAL ASSESSMENT OF THE
PROCEDURE. CASE STUDY OF AN ENTERPRISE APPLICATION FROM
THE INDUSTRIAL SECTOR.

GEORGIOS PANITSAS
Abstract
Subject of this thesis are the Development laws in Greece the past 20 years, the analysis and
critical assessment of the Law 4399/2016.
The introduction contains general information on the business environment of enterprises in
Greece, business features and discrimination, as well as the contribution of economic policy
to entrepreneurship.
In the first chapter there is a historical overview of the main Development Laws in Greece.
Σhen includes detailed information on each of the development laws and finally mentions the
innovations and variations of the current law 4399/2016.
The second section consist of a detailed presentation of the law 4399/2016, its basic features,
the categories of aid, the reinforcement schemes and fimally the process of submission and
the evaluation of an application joining the development law.
The third chapter includes a case study of an enterprise from the industrial sector (production
of aluminum ingots and aluminum alloys from recycled aluminum) which fulfills the
necessary requirements to join the Development Law 4399/2016.
Finally, the fourth chapter is a critical assessment of the current law and proposed a number
of improvements to the next development law to make it more operational and effective for
companies in the near future.

Keywords: development law, small and medium enterprises, L. 4399/2016, L. 3908/2011,
L. 3299/2004, L. 2601/1998, aluminum production unit
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