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Προκήρυξη Καθεστώτος «

Σκοπός 

Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων 

περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του 
συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες 

μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων π

της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. 

Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που 
επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και 

καταβολή της 

έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Συμβάλλει στην αύξηση, 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας με 

προφανή ανάλογα αποτελέσματα και για την ίδια την

Διάρκεια 

Καθεστώτος 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο 

παρόν καθεστώς είναι η 

εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος 

Προϋπολογισμός 
Καθεστώτος / 

Ελάχιστο Ύψος 

Επένδυσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται 

σε 150.000.000 ευρώ

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις: 
� 50.000

Παραγωγών και για Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

� 100.000

� 150.000
� 250.000

� 500.000

Δικαιούχοι 

Υπαγόμενων 

Επενδυτικών 
Σχεδίων 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική 

επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και 

έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
Εταιρεία,

(Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεται

Συμπράξεις, (ε) Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν 

ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του 
επενδυτικού σχεδίου, (στ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τ

με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, (ζ) Δημόσιες και δημοτικές 

επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: (

δημόσιου σκοπού,
προσφορά υπηρεσιών,

πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.
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Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού

Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων 

περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του 
συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες 

μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός 

της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. 

Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που 
επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και 

καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι 

έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Συμβάλλει στην αύξηση, 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας με 

προφανή ανάλογα αποτελέσματα και για την ίδια την επιχείρηση.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο 

παρόν καθεστώς είναι η 19η Οκτωβρίου 2016 και διαρκεί έως την 

εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται 

150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:  
50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, για Ομάδες 

Παραγωγών και για Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 

100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις 

150.000€ για μικρές επιχειρήσεις 
250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς

500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική 

επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και 

έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: (α) Ατομική Επιχείρηση,
Εταιρεία, (γ) Συνεταιρισμός, (δ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

(Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές 

Συμπράξεις, (ε) Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν 

ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του 
επενδυτικού σχεδίου, (στ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τ

με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, (ζ) Δημόσιες και δημοτικές 

επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: (i) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση 

δημόσιου σκοπού, (ii) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η 
προσφορά υπηρεσιών, (iii) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους 

πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.
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ού Εξοπλισμού» 

Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων 

περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του 
συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες 

ου χρησιμοποιούνται εντός 

της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.  

Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που 
επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και 

ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι 

έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Συμβάλλει στην αύξηση, 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας με 

επιχείρηση. 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο 

και διαρκεί έως την 28η Απριλίου 2017 

εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται 

και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, για Ομάδες 

 

ιρήσεις και συνεταιρισμούς 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική 

επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και 

Ατομική Επιχείρηση, (β) Εμπορική 
Συνεταιρισμός, (δ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

ρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές 

Συμπράξεις, (ε) Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν 

ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του 
επενδυτικού σχεδίου, (στ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας 

με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, (ζ) Δημόσιες και δημοτικές 

δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση 

δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η 
δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους 

πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21. 
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Προκήρυξη Καθεστώτος «

Επιλέξιμες  

Δαπάνες 

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος 

καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία 

ενεργητικού. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

α) Η αγορά και ε

β) Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών 
από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική 

μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

i) η μονάδα 

ii) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν 
σχετίζεται με τον πωλητή, Όταν ένα μέλος της οικογένειας ή ένας υπάλληλος του 

αρχικού ιδιοκτήτη αναλαμβάνει μια μικρή επιχείρηση, δεν ισχύει ο όρ

στοιχεία ενεργητικού πρέπει να αγοράζονται από τρίτους που δεν σχετίζονται με 

τον αγοραστή,
iii) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς,

iv) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα 

καθεστώτα ενισχύσ
v) η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ,

γ) Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 

μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπε
κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης,

δ) Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης 

μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.

Είδη  

Ενισχύσεων 

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχεται ως είδος 

ενίσχυσης η 

Ύψος  

Ενισχύσεων 

Η ενίσχυση της 

επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος.

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε 

περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου 

ορίζονται σε: 

επιχείρηση και 

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια 
κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.

 

 
 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης │ Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος 

καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία 

ενεργητικού.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

α) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων,

β) Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών 
από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική 

μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, 

) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν 
σχετίζεται με τον πωλητή, Όταν ένα μέλος της οικογένειας ή ένας υπάλληλος του 

αρχικού ιδιοκτήτη αναλαμβάνει μια μικρή επιχείρηση, δεν ισχύει ο όρ

στοιχεία ενεργητικού πρέπει να αγοράζονται από τρίτους που δεν σχετίζονται με 

τον αγοραστή, 
) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς,

) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα 

καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, και
) η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ, 

γ) Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 

μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην 
κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης, 

δ) Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης 

μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχεται ως είδος 

ενίσχυσης η φορολογική απαλλαγή. 

Η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται στο 

επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος.

επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε 

περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου 

ορίζονται σε: 5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο, 

επιχείρηση και 20.000.000€ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων.

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια 
κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.
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ού Εξοπλισμού» 

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος 

καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία 

Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες: 

γκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, 

β) Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών 
από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική 

μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν 
σχετίζεται με τον πωλητή, Όταν ένα μέλος της οικογένειας ή ένας υπάλληλος του 

αρχικού ιδιοκτήτη αναλαμβάνει μια μικρή επιχείρηση, δεν ισχύει ο όρος ότι τα 

στοιχεία ενεργητικού πρέπει να αγοράζονται από τρίτους που δεν σχετίζονται με 

) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς, 

) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα 

εων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, και 

γ) Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 

μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση 

ται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην 

δ) Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης 

μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται. 

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχεται ως είδος 

παρέχεται στο 100% των ανώτατων 

επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος. 

επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε 

περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου 

νδυτικό σχέδιο, 10.000.000€ για κάθε 

για κάθε όμιλο επιχειρήσεων. 

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια 
κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο. 
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Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 1/1/2017 

 

Νομός / Π.Ε.  
(NUTS 3) του Τόπου 

Εγκατάστασης Μεγάλες 
επιχειρήσεις

Ροδόπη  35%

Δράμα 35%

Έβρος 35%

Θάσος, Καβάλα 35%

Ξάνθη 35%

Θεσσαλονίκη 35%

Ημαθία 35%

Κιλκίς 35%

Πέλλα 35%

Πιερία 35%

Σέρρες 35%

Χαλκιδική 35%

Γρεβενά, Κοζάνη 25%

Καστοριά 25%

Φλώρινα 25%

Ιωάννινα 35%

Άρτα, Πρέβεζα 35%

Θεσπρωτία 35%

Λάρισα 35%

Καρδίτσα, Τρίκαλα 35%

Μαγνησία, Σποράδες 35%

Φθιώτιδα 25%

Βοιωτία 25%

Εύβοια 25%

Ευρυτανία 25%

Φωκίδα 25%

Κέρκυρα 25%

Ζάκυνθος 25%

Ιθάκη, Κεφαλονιά 25%

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 1/1/2017 

(ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ) 

Μέγιστη ένταση περιφερειακών 
επενδυτικών ενισχύσεων Περιφέρειες του 

άρθρου 107 της 
Συνθήκης ΕΚΜεγάλες 

επιχειρήσεις 
Μεσαίες 

επιχειρήσεις 
Μικρές 

επιχειρήσεις 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

25% 35% 45% α 

25% 35% 45% α 

25% 35% 45% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

25% 35% 45% α 

25% 35% 45% α 

25% 35% 45% α 

25% 35% 45% α 

25% 35% 45% α 

25% 35% 45% α 

25% 35% 45% α 

25% 35% 45% α 
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Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 1/1/2017 - 31/12/2020  

Περιφέρειες του 
άρθρου 107 της 

Συνθήκης ΕΚ 

Περιφέρειες 
(NUTS 2) 

Περιφέρεια 
Ανατολικής 

Μακεδονίας και 
Θράκης 

Περιφέρεια 
Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Περιφέρεια 
Δυτικής 

Μακεδονίας 

Περιφέρεια 
Ηπείρου 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας 

 

Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων 
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Νομός / Π.Ε.  
(NUTS 3) του Τόπου 

Εγκατάστασης Μεγάλες 
επιχειρήσεις

Λευκάδα 25%

Αχαΐα 35%

Αιτωλοακαρνανία 35%

Ηλεία 35%

Αργολίδα, Αρκαδία 35%

Κορινθία 35%

Λακωνία, Μεσσηνία 35%

Κεντρικός Τομέας 
Αθηνών 

10%

Βόρειος Τομέας 
Αθηνών 

10%

Δυτικός Τομέας 
Αθηνών 

10%

Νότιος Τομέας 
Αθηνών 

10%

Ανατολική Αττική 10%

Δυτική Αττική 10%

Πειραιάς, Νήσοι 10%

Λέσβος, Λήμνος 35%

Ικαρία, Σάμος 35%

Χίος 35%

Άνδρος, Θήρα, Κέα, 
Μήλος, Μύκονος, 
Νάξος, Πάρος, Σύρος, 
Τήνος 

20%

Κάλυμνος, Κάρπαθος, 
Κως, Ρόδος 

20%

Ηράκλειο 25%

Λασίθι 25%

Ρέθυμνο 25%

Χανιά 25%

*Τα ποσοστά αυτά ισχύουν για όσα επενδυτικά σχέδια εγκριθούν από 1/1/2017. 
Αναμένεται η τελική έγκριση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή 
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Μέγιστη ένταση περιφερειακών 
επενδυτικών ενισχύσεων Περιφέρειες του 

άρθρου 107 της 
Συνθήκης ΕΚΜεγάλες 

επιχειρήσεις 
Μεσαίες 

επιχειρήσεις 
Μικρές 

επιχειρήσεις 

25% 35% 45% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

10% 20% 30% γ 

10% 20% 30% γ 

10% 20% 30% γ 

10% 20% 30% γ 

10% 20% 30% γ 

10% 20% 30% γ 

10% 20% 30% γ 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

35% 45% 55% α 

20% 30% 40% γ 

20% 30% 40% γ 

25% 35% 45% α 

25% 35% 45% α 

25% 35% 45% α 

25% 35% 45% α 

 

 
*Τα ποσοστά αυτά ισχύουν για όσα επενδυτικά σχέδια εγκριθούν από 1/1/2017. 

Αναμένεται η τελική έγκριση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή 
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Περιφέρειες του 
άρθρου 107 της 

Συνθήκης ΕΚ 

Περιφέρειες 
(NUTS 2) 

Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας 

Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

Περιφέρεια 
Αττικής 

Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου 

Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

*Τα ποσοστά αυτά ισχύουν για όσα επενδυτικά σχέδια εγκριθούν από 1/1/2017.  
Αναμένεται η τελική έγκριση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 


