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Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού 

περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με 

στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος 

ενισχύονται επιχειρήσεις πο

και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο 
επιλέξιμης επένδυσης.

Διάρκεια  

Καθεστώτος 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 

στο παρόν καθεστώς είναι η 

2017 

καθεστώτος.

Προϋπολογισμός 

Καθεστώτος / 
Ελάχιστο Ύψος 

Επένδυσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 

ανέρχεται σε 

απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας 

εισοδήματος.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων 

στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό των 

ευρώ

Δικαιούχοι 

Υπαγόμενων 

Επενδυτικών  

Σχεδίων 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων

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 Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές 

Συμπράξεις,

έχουν ολοκληρώσει

επενδυτικού σχεδίου,
κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,

δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, (

αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, (
λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων του 

Επιλέξιμες  

Δαπάνες 

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος 

καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι επενδυτικές δαπάνες α) σε ενσώματα 

στοιχεία ενεργητικού και β) 

Οι επιλέξιμες δαπάνες σε 

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και 

ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη 
διασφάλιση της προσβασιμότητας στα

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, 

μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού 
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Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού 

περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με 

στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος 

ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000

και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο 
επιλέξιμης επένδυσης. 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 

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

 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος 

καθεστώτος. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 

ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής 

απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας 

εισοδήματος. 

ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων 

στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) εκατομμυρίων 

ευρώ ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα. 

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 τη μορφή 
κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,

δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: (i)

εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, (ii) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος 

αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, (
λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21. 

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος 

καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι επενδυτικές δαπάνες α) σε ενσώματα 

στοιχεία ενεργητικού και β) άυλα στοιχεία ενεργητικού. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και 

ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη 
διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, 

μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού 
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Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού 

περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων 

επενδυτικών σχεδίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με 

στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος 

υ υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ 

και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 

και διαρκεί έως την 28η Απριλίου 

εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2016 

και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής 

απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας 

ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων 

είκοσι (20) εκατομμυρίων 

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 

Ατομική Επιχείρηση, (β) Εμπορική 

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

υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να 

τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του 

πιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή 
κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, (ζ) Δημόσιες και 

) δεν τους έχει ανατεθεί η 

) 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 

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος 

καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι επενδυτικές δαπάνες α) σε ενσώματα 

 

ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες: 

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και 

ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη 
άτομα με αναπηρία, καθώς και η 

β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, 

μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού 
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Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»
μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου

άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 

προϋποθέσεις: (

αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης π
πωλητή

αγοράς

παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους. Σε 
περίπτωση κατά την οποία στο

επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων 

ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου 

επενδυτικού σχεδίου.

γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των 

μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. 

Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι 
επιλέξιμα.

δ. Τα μισθώματα της χρημ

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου 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.

ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε 

κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες σε 

μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων 

τεχνικών γνώσεων, (β) συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, 
πιστοποιήσεων, προμ

οργάνωσης της επιχείρησης.

Είδη  
Ενισχύσεων 

Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων μπορούν 

να κάνουν χρήση της διαδικασίας 

Διεύθυνσης Στρατηγι

Τουρισμού κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 22 του N. 3894/2010 (Α΄ 204), 
όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής. 

Οι φορείς των ως άνω σχεδίων δεν μπορούν να κάνουν 

λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων του N. 3894/2010, όπως ισχύει.

Επιπλέον οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων 
μπορούν να κάνουν χρήση: (α) του κινήτρου της σταθεροποίησης του ισχύοντος 

κατά την ημερομηνία αίτησης υπα

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της περίπτωσης ε, της παραγράφου 1 
του άρθρου 10, του νόμου 4399/16, 

περίπτωσης α΄

δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής 

θεμελιώνεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
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Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»
μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται 

άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 

προϋποθέσεις: (i) Η παραγωγική αυτή μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της

αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης π
πωλητή, (iii) Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό

αγοράς, (iv) Τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορούν να είναι 

παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους. Σε 
περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν 

επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων 

ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου 

επενδυτικού σχεδίου. 

γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των 

μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. 

Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι 
επιλέξιμα. 

δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου 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.

ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε 

κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού 

μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων 

τεχνικών γνώσεων, (β) συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, 
πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων 

οργάνωσης της επιχείρησης. 

Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων μπορούν 

να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης

Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 22 του N. 3894/2010 (Α΄ 204), 
όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής. 

Οι φορείς των ως άνω σχεδίων δεν μπορούν να κάνουν 

λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων του N. 3894/2010, όπως ισχύει.

Επιπλέον οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων 
μπορούν να κάνουν χρήση: (α) του κινήτρου της σταθεροποίησης του ισχύοντος 

κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της περίπτωσης ε, της παραγράφου 1 
του άρθρου 10, του νόμου 4399/16, ή (β) της φορολογικής απαλλαγής της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 4399/2016. Το 

δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής 

θεμελιώνεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
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για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται 

άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 

α έχει παύσει τη λειτουργία της, (ii) Η 

αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον 
) Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της 

) Τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορούν να είναι 

παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους. Σε 
ιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν 

επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων 

ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου 

γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των 

μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. 

Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι 

ατοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου 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. 

ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε 

 είναι οι ακόλουθες: (α) 

μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων 

τεχνικών γνώσεων, (β) συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, 
ήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων 

Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων μπορούν 

ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής 

κών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 22 του N. 3894/2010 (Α΄ 204), 
όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής.  

Οι φορείς των ως άνω σχεδίων δεν μπορούν να κάνουν χρήση καμίας εκ των 

λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων του N. 3894/2010, όπως ισχύει. 

Επιπλέον οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων 
μπορούν να κάνουν χρήση: (α) του κινήτρου της σταθεροποίησης του ισχύοντος 

γωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της περίπτωσης ε, της παραγράφου 1 
) της φορολογικής απαλλαγής της 

της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 4399/2016. Το 

δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής 

θεμελιώνεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της 
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Ύψος  

Ενισχύσεων 

Οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του 

παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης καθορίζονται ως ακολούθως:

(1) Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων για δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

α. Το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται με ποσοστ
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του μεγέθους της 

επιχείρησης κατά παρέκκλιση των εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος, και έως του 

ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης 10% για 
το κίνητρο της φορο

ενισχύσεων όσο και σε αυτές εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Το κίνητρο του σταθερού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος παρέχεται έως την 

εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του Γ.Α.
της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι του ποσού των δέκα 

εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

β. Οι αναφερόμενες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις 

ενισχύσεων του Χ.Π.Ε. δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάν
άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ.

γ. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 

παράγραφος 3 στοιχείο α’ της Συνθήκης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Χ.Π.Ε., 
οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται για αρχικές επεν

μέγεθος του δικαιούχου. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης 

(Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου), οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται 
σε ΜΜΕ για οποιαδή

χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε 

δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιο
κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα 

δραστηριότητα.

δ. Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα 
εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ (μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το ανώτατο ποσό 

ενίσχυσης 

εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της 

ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, 
εξαιρουμένης της αυξημένης έντασης ενίσχυσ

(ανώτατο περιφερειακό όριο), (

πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και μέχρι εκατό εκατομμύρια 

(100.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του ανώτατου 
περιφερεια

εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.

(2) Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμέ

υπερβούν σωρευτικά τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη 

επιχείρηση και τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των 

συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των 
περιορισμών του

τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Το υπερβάλλον ποσό 

ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά ομάδα δαπανών.
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Οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του 

παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης καθορίζονται ως ακολούθως:

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων για δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

α. Το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται με ποσοστ
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του μεγέθους της 

επιχείρησης κατά παρέκκλιση των εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος, και έως του 

ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης 10% για 
το κίνητρο της φοροαπαλλαγής αφορά τόσο στις δαπάνες περιφερειακών 

ενισχύσεων όσο και σε αυτές εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Το κίνητρο του σταθερού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος παρέχεται έως την 

εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του Γ.Α.
της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι του ποσού των δέκα 

εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. 

β. Οι αναφερόμενες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις 

ενισχύσεων του Χ.Π.Ε. δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάν
άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ. 

γ. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 

παράγραφος 3 στοιχείο α’ της Συνθήκης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Χ.Π.Ε., 
οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται για αρχικές επενδύσεις, ανεξάρτητα από το 

μέγεθος του δικαιούχου. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης 

(Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου), οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται 
σε ΜΜΕ για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις 

χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε 

δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιο
κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα 

δραστηριότητα. 

δ. Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα 
εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ (μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το ανώτατο ποσό 

ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής: (i) για το τμήμα της δαπάνης μέχρι πενήντα 

εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της 

ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, 
εξαιρουμένης της αυξημένης έντασης ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(ανώτατο περιφερειακό όριο), (ii) για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 

πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και μέχρι εκατό εκατομμύρια 

(100.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του ανώτατου 
περιφερειακού ορίου, (iii) για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατό 

εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να 

υπερβούν σωρευτικά τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη 

επιχείρηση και τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των 

συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των 
περιορισμών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ. Οι παραπάνω περιορισμοί αναφέρονται σε όλη 

τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Το υπερβάλλον ποσό 

ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά ομάδα δαπανών.
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Οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του 

παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης καθορίζονται ως ακολούθως: 

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων για δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων 

α. Το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται με ποσοστό ενίσχυσης 10% 
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του μεγέθους της 

επιχείρησης κατά παρέκκλιση των εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος, και έως του 

ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης 10% για 
απαλλαγής αφορά τόσο στις δαπάνες περιφερειακών 

ενισχύσεων όσο και σε αυτές εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. 

Το κίνητρο του σταθερού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος παρέχεται έως την 

εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του Γ.Α.Κ. ή 
της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι του ποσού των δέκα 

β. Οι αναφερόμενες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις 

ενισχύσεων του Χ.Π.Ε. δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες 

γ. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 

παράγραφος 3 στοιχείο α’ της Συνθήκης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Χ.Π.Ε., 
δύσεις, ανεξάρτητα από το 

μέγεθος του δικαιούχου. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης 

(Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου), οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται 
ποτε μορφή αρχικής επένδυσης, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις 

χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε 

δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός 
κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα 

δ. Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα 
εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ (μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το ανώτατο ποσό 

) για το τμήμα της δαπάνης μέχρι πενήντα 

εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της 

ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, 
ης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

) για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 

πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και μέχρι εκατό εκατομμύρια 

(100.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του ανώτατου 
) για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατό 

εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης. 

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
νες επιχειρήσεις δεν μπορεί να 

υπερβούν σωρευτικά τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη 

επιχείρηση και τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των 

συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των 
άρθρου 4 Γ.Α.Κ. Οι παραπάνω περιορισμοί αναφέρονται σε όλη 

τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Το υπερβάλλον ποσό 

ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά ομάδα δαπανών. 
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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%

Λευκάδα 25%
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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 

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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Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης 

 

 

Νομός / Π.Ε.  
(NUTS 3) του Τόπου 

Εγκατάστασης Μεγάλες 
επιχειρήσεις

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 

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. 


