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ΝΕΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 
 

Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

Ν.4399/2016 και  ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών σχεδίων 

Τα υπόλοιπα 4 καθεστώτα (“Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα”, “Συνέργειες και Δικτυώσεις”, “Ενδιάμεσοι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – ταμεία συμμετοχών” και “Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια”), 

αναμένονται στο επόμενο διάστημα. 

 

Καθεστώς “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων :  19 Οκτωβρίου 2016 

Λήξη του κύκλου υποβολών :   20 Δεκεμβρίου 2016 

Συνολικός Προϋπολογισμός 2016:  150.000.000 ευρώ 

 

Καθεστώς “ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Μ.Μ.Ε. ” 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων :  19 Οκτωβρίου 2016 

Λήξη του κύκλου υποβολών :   20 Δεκεμβρίου 2016 

Συνολικός Προϋπολογισμός 2016:  150.000.000 ευρώ 

 

Καθεστώς “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ” 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων :  19 Οκτωβρίου 2016 

Λήξη του κύκλου υποβολών :   28 Απριλίου 2017, εφόσον δεν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός 

Συνολικός Προϋπολογισμός 2016:  150.000.000 ευρώ 

 

Καθεστώς “ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ” 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων :  19 Οκτωβρίου 2016 

Λήξη του κύκλου υποβολών :   28 Απριλίου 2017, εφόσον δεν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός 

Συνολικός Προϋπολογισμός 2016:  100.000.000 ευρώ 

  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Με την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης με τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης (επωνυμία, 

μέγεθος επιχείρησης, περιγραφή του έργου, τόπος εκτέλεσης, κατάλογος δαπανών του έργου 

συνοδευόμενων από τις σχετικές προσφορές, είδη και ποσό ενίσχυσης, χρηματοδοτικό σχήμα 

επενδυτικού σχεδίου) ο Επενδυτής παίρνει αριθμό προτεραιότητας και καθιστά επιλέξιμες τις  

δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αναλυτικής Οικονομοτεχνικής Μελέτης και 

των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων. 
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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 

 

Επιχειρήσεις των οποίων το 
επιλέξιμο ύψος υπερβαίνει τις 
500.000€, υποχρεούνται να λάβουν 
μορφή εμπορικής εταιρείας ή 
συνεταιρισμού πριν την έναρξη 
εργασιών του Επενδυτικού Σχεδίου 

 

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 (αξιοποίηση ενίσχυσης από 5 έως 
15 έτη). 

 Επιχορήγηση, που συνίσταται στη 

δωρεάν παροχή από το Δημόσιο 
χρηματικού ποσού και ανέρχεται στο 70% 
του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού 
ενίσχυσης (σε ορισμένες περιπτώσεις η 
επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% για 
Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων). 

 Επιδότηση Χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, που συνίσταται στην κάλυψη  

από το Δημόσιο τμήματος των 
καταβαλλόμενων δόσεων 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 και οι οποίες δεν 
λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση. 

 Σταθεροποίηση συντελεστή 
φορολογίας εισοδήματος,(φορολογικό 

σύστημα), αφορά επενδύσεις άνω των 
20εκ. ευρώ 

 Χρηματοδότηση επιχειρηματικού 
κινδύνου, μέσω ταμείου συμμετοχών  

 

 

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που δύναται να λάβει μία επιχείρηση ανέρχεται στα 5 εκατ. € ανά 

υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, στα 10 εκατ. € για μεμονωμένη επιχείρηση και στα 20 εκατ. € 

συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 
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Φιλοποίμενος 4-6, 262 21 Πάτρα 
Τηλ.: 2610. 623595, Φαξ: 2610. 277086 

E-mail: sirmet@otenet.gr  
Website: www.sirmet.gr 

 

Ομήρου 4Α,  151 25 Μαρούσι - Αθήνα 
Τηλ.: 210. 9216020, Φαξ: 210. 9216901 

E-mail: sirmetat@otenet.gr  
Website: www.sirmet.gr                                            

 

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, είναι 

σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

Οι ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων παρέχονται στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: 

 σε εξωστρεφείς, που παρουσιάζουν αύξηση 10% των εξαγωγών κατά μέσο όρο, σε σχέση με τον 

κύκλο εργασιών την τελευταία 3ετία, 

 σε καινοτόμες, που παρουσιάζουν δαπάνες έρευνας μεγαλύτερες του 10% των λειτουργικών 

δαπανών (για διάστημα ενός έτους κατά την τελευταία 3ετία) 

 σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης, 

 σε αυτές που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους μεγαλύτερη του 10%, την τελευταία 

3ετία 

 σε συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 

(Α`216), καθώς και σε Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και 

Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του ν. 4015/2011, 

 σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τεχνολογίας Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας και Αγροδιατροφής, 

 σε επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο 

του κλάδου τους 

 σε επιχειρήσεις προκειμένου να ιδρύσουν μονάδες σε Β.Ε.Π.Ε., Επιχειρηματικά Πάρκα, 

Τεχνολογικά Πάρκα, 

 σε αυτές, οι οποίες λειτουργούν σε Ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, με μεγάλη 

πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, κ.λπ.), 

 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές 

 

 

 

 

 
ENGINEERING & MANAGEMENT 

 

mailto:sirmet@otenet.gr
http://www.sirmet.gr/
mailto:sirmetat@otenet.gr
http://www.sirmet.gr/
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ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

1. Ενισχύσεις σε Μηχανολογικό Εξοπλισμό 2. Γενική Επιχειρηματικότητα 

 

Δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν :  

- Αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων  

- Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων μέχρι 7 ετών που 

προέρχονται από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη 

λειτουργία της (υπό προϋποθέσεις) 

- Μισθώματα leasing καινούριων μηχανημάτων  

- Αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός της μονάδας 

 

 

 Παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής στο 100% 

του ποσοστού ενίσχυσης.  

 

 

Δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν :  

- Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευές για την 

διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ 

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

- Αγορά υφιστάμενων παγίων ενεργητικού (κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός), που 

προέρχονται από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της (υπό προϋποθέσεις) 

- Αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού, 

- Μισθώματα leasing καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

- Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων  

- Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, 

τεχνογνωσίας κλπ 

- Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ποιότητας, προμήθειας και εγκατάστασης 

λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης 

- Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 

- 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, στις ειδικές 

κατηγορίες ενισχύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από άλλο είδος ενίσχυσης 
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ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
3. Νέες Ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους 

 

Δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν :  

- Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευές για 

την διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ 

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

- Αγορά υφιστάμενων παγίων ενεργητικού (κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός), 

που προέρχονται από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της (υπό 

προϋποθέσεις) 

- Αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού, 

- Μισθώματα leasing καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

- Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων  

- Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας κλπ 

- Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ποιότητας, προμήθειας και 

εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης 

- Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας 

- Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 

- 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, στις ειδικές 

κατηγορίες ενισχύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από άλλο είδος 

ενίσχυσης 

 

Δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν :  

- Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευές για 

την διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ 

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

- Αγορά υφιστάμενων παγίων ενεργητικού (κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός), 

που προέρχονται από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της (υπό 

προϋποθέσεις) 

- Αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού, 

- Μισθώματα leasing καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

- Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων  

- Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας κλπ 

- Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ποιότητας, προμήθειας και 

εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης 

 

 Παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης, του 

κινήτρου της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής 

συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων,  στο 100% του ποσοστού 

ενίσχυσης  

       Ή εναλλακτικά 

 Παρέχεται το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής στο 10% του ποσοστού ενίσχυσης, 

ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από άλλο είδος ενίσχυσης 
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Λίγα λόγια για την εταιρεία μας….. 

 

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.  
 

 

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. 

Ομήρου 4Α,  
τ.κ. 151 25 Μαρούσι – Αθήνα 
Τηλ: 210 9216020 / Fax : 210 9216901 
E-mail: sirmetat@otenet.gr 
Website: www.sirmet.gr                                            

Φιλοποίμενος  4-6,  
τ.κ. 262 21 – Πάτρα  
Τηλ. 2610 623595 / Fax: 2610 277 086 
E-MAIL: : sirmet@otenet.gr 
Website: www.sirmet.gr                                            
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