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ΝΕΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 

 

Ημερομηνίες Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων :  Από το προσεχές φθινόπωρο 

 

H ΣΥΡΜΕΤ κλείνει 27 έτη ΣΥΝΕΧΟΥΣ και ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ αναπτυξιακής πορείας στην ΕΚΠΟΝΗΣΗ και 

ΕΓΚΡΙΣΗ επενδυτικών σχεδίων σε Αναπτυξιακούς Νόμους. 

 

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων κύκλων επιτύχαμε στην έγκριση τουλάχιστον 150 επενδυτικών 

σχεδίων που εκπονήθηκαν για λογαριασμό πελατών μας, συνολικού ύψους ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000.000€ σε 

κλάδους της Μεταποίησης, των Γεωργικών Προϊόντων, της Βιομηχανίας Τροφίμων, της Παραγωγής 

Μετάλλων, των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Logistics Α.Π.Ε. 

 

Συνεχίζουμε την Αναπτυξιακή μας πορεία στηρίζοντάς σας στο Νέο Επενδυτικό Νόμο 4399/2016 

“Θεσμικό Πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 

περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας”. 

 

Η παρουσία της ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. θα είναι έντονη με παροχή ουσιαστικής υποστήριξης για τις 

ανάγκες της επιχείρησής σας.  
 

Στη συνέχεια ακολουθεί το γενικό πλαίσιο του Νόμου. 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας να κάνουμε ένα προέλεγχο επιλεξιμότητας της επιχείρησης / επένδυσης 

Δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση σας. 

  

 

Με εκτίμηση  

Γ. Συριόπουλος 

Γενικός Διευθυντής 

 

 

 

 

Υπεύθ. Επικοινωνίας Γραφείο Αθηνών 
Γεώργιος Ευθήμερος, Χημικός Μηχ. 

Υπεύθ. Επικοινωνίας Γραφείο Πατρών  
Κύριου Καλλιρρόη, Μηχανολόγος Μηχ. 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΟΜΟΥ 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

Οι επιχειρήσεις που είναι 

εγκατεστημένες ή έχουν 

υποκατάστημα στην ελληνική 

επικράτεια και έχουν μια από τις 

ακόλουθες νομικές μορφές:  

 

 Ατομική Επιχείρηση 

 Εμπορική Εταιρεία  

 Συνεταιρισμός 

 Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις, Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί, Ομάδες 
Παραγωγών, Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις 

 Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση 
εταιρείες 

 Επιχειρήσεις που λειτουργούν 
με τη μορφή Κοινοπραξίας με 
την προϋπόθεση καταχώρησής 
τους στο Γ.Ε.Μ.Η 

 Δημόσιες και δημοτικές 
επιχειρήσεις και θυγατρικές 
αυτών 

 

 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της 

επένδυσης για την υπαγωγή 

επενδυτικών σχεδίων στα 

καθεστώτα ενίσχυσης, ορίζεται 

με βάση το μέγεθος της 

επιχείρησης ως εξής: 

 

 Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις : 50.000€ 

 Πολύ μικρή επιχείρηση : 
100.000€ 

 Μικρή επιχείρηση: 150.000€ 

 Μεσαία επιχείρηση, 
Συνεταιρισμός: 250.000€ 

 Μεγάλη Επιχείρηση :500.000€ 

 

 

 Φορολογική Απαλλαγή, που 

συνίσταται στην απαλλαγή από την 
καταβολή του φόρου εισοδήματος επί 
των πραγματοποιούμενων προ φόρων 
κερδών. 

 Επιχορήγηση, που συνίσταται στη 

δωρεάν παροχή από το Δημόσιο 
χρηματικού ποσού. 

 Επιδότηση Χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, που συνίσταται στην κάλυψη  

από το Δημόσιο τμήματος των 
καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης,. Η επιδότηση της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 7 έτη.   

 Επιδότηση του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης, που 

συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο 
μέρους του μισθολογικού κόστους των 
νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται και συνδέονται με το 
επενδυτικό σχέδιο. 

 Σταθεροποίηση συντελεστή 
φορολογίας εισοδήματος  

 Χρηματοδότηση επιχειρηματικού 
κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών  
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

Για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, τα μέγιστα 

ποσοστά ενίσχυσης για κάθε περιοχή της χώρας, τα οποία ισχύουν έως και την 31.12.2017, 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 45 % 35 % 25 % 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣ  45 % 35 % 25 % 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   45 % 35 % 25 % 

ΗΠΕΙΡΟΥ  45 % 35 % 25 % 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 45 % 35 % 25 % 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 45 % 35 % 25 % 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 45 % 35 % 25 % 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  35 % 25 % 15 % 

ΚΡΗΤΗΣ 35 % 25 % 15 % 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(Ν. Γρεβενών, Ν. Καστοριάς, Ν. Κοζάνης, Ν. Φλώρινας)  
35 % 25 % 15 % 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

(Ν. Ευρυτανίας, Ν. Βοιωτίας, Ν. Φθιώτιδας, Ν. Ευβοίας, Ν. 

Φωκίδας)  

30 %  20 % 10 % 

ΑΤΤΙΚΗΣ 30 %  20 % 10 % 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  30 %  20 % 10 % 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
Α. Ενισχύσεις σε Μηχανολογικό 

Εξοπλισμό 

Β. Γενική Επιχειρηματικότητα Γ. Νέες Ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Δ. Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ Επιχειρήσεις 
 

Δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν :  

- Αγορά καινούριων μηχανημάτων και 

εξοπλισμού 

- Αγορά μηχανημάτων μέχρι 7 ετών που 

προέρχονται από επιχειρήσεις που 

έχουν κλείσει (υπό προϋποθέσεις) 

- Μισθώματα leasing καινούριων 

μηχανημάτων και εξοπλισμού 

- Αγορά μεταφορικών μέσων εντός της 

μονάδας 

 

 

 Παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής 

απαλλαγής στο 100% του ποσοστού 

ενίσχυσης.  

 

 

Δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν :  

- Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων, αγορά κτιρίων από 

κλειστές ΜΜΕ 

- Αγορά καινούριων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών 

εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων 

- Μισθώματα leasing καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

- Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων  

- Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευμ. Ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας κλπ 

- Συστήματα διασφάλιση ποιότητας και ελέγχου ποιότητας, προμήθειας και 

εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης 

- Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 

- Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες 

- Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγής θερμότητας 

από ΑΠΕ, παραγωγής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικά, παραγωγής 

βιοκαυσίμων, παραγωγής και θερμότητας από ΑΠΕ 

- Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις 

 

 Παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και η επιδότηση κόστους δημιουργούμενης 

απασχόλησης στο 100% του ποσοστού ενίσχυσης  

       Ή εναλλακτικά 

 Παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης στο 70% του ποσοστού ενίσχυσης, 

σε ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται 

από άλλο είδος ενίσχυσης 

 

Δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν :  

- Αγορά καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

- Αγορά μηχανημάτων μέχρι 7 ετών που προέρχονται από επιχειρήσεις που 

έχουν κλείσει (υπό προϋποθέσεις) 

- Μισθώματα leasing καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

- Αγορά μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας 

- Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευμ. Ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας κλπ 

- Συστήματα διασφάλιση ποιότητας και ελέγχου ποιότητας, προμήθειας 

και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της 

επιχείρησης 

- Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 

- Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες 

- Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγής θερμότητας 

από ΑΠΕ, παραγωγής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικά, παραγωγής 

βιοκαυσίμων, παραγωγής και θερμότητας από ΑΠΕ 

- Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις 

 

 Παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και η επιδότηση κόστους δημιουργούμενης 

απασχόλησης στο 100% του ποσοστού ενίσχυσης  

       Ή εναλλακτικά 

 Παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης στο 70% του ποσοστού ενίσχυσης, 

σε ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται 

από άλλο είδος ενίσχυσης 

 



ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
Ε. Συνέργειες & Δικτυώσεις Στ. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια 

 

Στις επιχειρηματικές συστάδες που υπάγονται στο παρόν καθεστώς, πρέπει να συμμετέχουν 

τουλάχιστον έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην 

Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης ή τέσσερις επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια , που 

πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας. 

 

Δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν :  

- Αγορά καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

- Αγορά μηχανημάτων μέχρι 7 ετών που προέρχονται από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει (υπό 

προϋποθέσεις) 

- Μισθώματα leasing καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

- Αγορά μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας 

- Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευμ. Ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, 

τεχνογνωσίας κλπ 

- Συστήματα διασφάλιση ποιότητας και ελέγχου ποιότητας, προμήθειας και εγκατάστασης 

λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης 

- Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 

- Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες 

- Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγής θερμότητας από ΑΠΕ, παραγωγής 

ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικά, παραγωγής βιοκαυσίμων, παραγωγής και θερμότητας από 

ΑΠΕ 

- Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

 

 Παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 

και η επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης στο 100% του ποσοστού ενίσχυσης  

       Ή εναλλακτικά 

 Παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης στο 70% του ποσοστού ενίσχυσης, σε ειδικές κατηγορίες 

ενισχύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από άλλο είδος ενίσχυσης 

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις ή τα cluster που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά 

παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας και δύναται να αναπτύσσονται 

σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.  

Σε κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι υποχρεωτική η συμμετοχή οχτώ τουλάχιστον δικαιούχων. 

 

Δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν :  

- Αγορά καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

- Αγορά μηχανημάτων μέχρι 7 ετών που προέρχονται από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει (υπό 

προϋποθέσεις) 

- Μισθώματα leasing καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

- Αγορά μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας 

- Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευμ. Ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, 

τεχνογνωσίας κλπ 

- Συστήματα διασφάλιση ποιότητας και ελέγχου ποιότητας, προμήθειας και εγκατάστασης 

λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης 

- Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας 

- Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες 

- Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγής θερμότητας από ΑΠΕ, παραγωγής 

ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικά, παραγωγής βιοκαυσίμων, παραγωγής και θερμότητας από 

ΑΠΕ 

- Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

 

 Παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 

και η επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης στο 100% του ποσοστού ενίσχυσης  

       Ή εναλλακτικά 

 Παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης στο 70% του ποσοστού ενίσχυσης, σε ειδικές κατηγορίες 

ενισχύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από άλλο είδος ενίσχυσης 

 


