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Προκηρύχθηκε το πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022- Ελλάδα Ισχυρή

Ανάπτυξη.

Ενεργοποιήθηκαν 2 Θεματικά Καθεστώτα Ενίσχυσης, ενώ αναμένεται η ενεργοποίηση των

υπόλοιπων 11.

Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων με αυξημένες κρατικές ενισχύσεις (ενίσχυση έως

75%.

Βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

Άμεση αξιολόγηση (First in first out) εντός 30 ημερών.

Συγκριτική αξιολόγηση εντός 45 ημερών από την λήξη του εκάστοτε καθεστώτος.

 Διαμόρφωση συγκριτικού πίνακα με βάση την βαθμολογία και τη δημόσια

χρηματοδότηση του αντίστοιχου καθεστώτος.
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Νέοι επιλέξιμοι κλάδοι και οικονομικές δραστηριότητες.

Για πρώτη φορά υπάγονται επενδυτικά σχέδια που δεν διαθέτουν τον χαρακτήρα μιας

ολοκληρωμένης επένδυσης, αλλά ενισχύονται αποκλειστικά για ειδικές κατηγορίες

δαπανών (Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών ενισχύσεων).

Νέο κίνητρο ενίσχυσης αποτελεί η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, η οποία

περιλαμβάνει ιδία κεφάλαια, οιονεί ιδία κεφάλαια, επενδυτική χορηγία και δάνεια για

την παροχή επενδύσεων χρηματοδοτικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα, αποκλειστικό

κίνητρο του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν»



Δικαιούχοι
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 Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην

Ελληνική Επικράτεια κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν

μια από τις ακόλουθες μορφές:

 Εμπορική εταιρεία

 Ατομική επιχείρηση, μόνο για το καθεστώς της Αγροδιατροφής με ανώτατο

προϋπολογισμό 200.000€.

 Συνεταιρισμός.

 Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί,

Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016.



Δικαιούχοι
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Υφιστάμενες ή νεοσύστατες εταιρείες.

Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές, εφόσον:

Δεν τους έχει ανατεθεί εξυπηρέτηση Δημοσίου.

Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά από αυτούς η προσφορά υπηρεσιών.

Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων τους, ήτοι από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης

του επενδυτικού σχεδίου και έως 5 έτη για τις μεγάλες και έως 3 έτη για τις ΜμΕ.



Μη επιλέξιμοι φορείς
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Προβληματικές εταιρείες.

Εταιρείες που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια για λογαριασμό του Δημοσίου.

Επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τα 2 έτη πριν την αίτηση υπαγωγής:

Έχουν μετεγκαταταστήσει την επιχειρηματική τους μονάδα, στην οποία πρόκειται

να πραγματοποιηθεί η επένδυση.

Αρνούνται να δεσμευτούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την επιχειρηματική τους

μονάδα, στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση για δύο έτη μετά την

ολοκλήρωση του έργου.



Κίνητρα ενίσχυσης
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Φορολογική απαλλαγή: Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των

πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών. Αξιοποίηση του κινήτρου εντός 15 χρήσεων

μετά την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης.

Επιχορήγηση: Δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη

μέρους της επένδυσης.

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Κάλυψη από το δημόσιο των

καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνάπτεται για την

απόκτηση εξοπλισμού, με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η επιδότηση leasing δεν μπορεί να

υπερβαίνει τα 7έτη.
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Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Κάλυψη από το

δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται

ως αποτέλεσμα της επένδυσης.

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου: Επιδότηση επιτοκίου δανείων

μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου

που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν τα δάνεια. Η

συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά μόνο το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».

Κίνητρα ενίσχυσης



Ελάχιστο ύψος επένδυσης
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 Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των €1.000.000.

 Μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των €500.000.

 Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €250.000.

 Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €100.000.

 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικούς και Αστικούς

Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών και Αγροτικές

Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των €50.000.



Ένταση Ενίσχυσης
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Περιφέρειες
(NUTS2)

Περιοχές
(NUTS 3)

Μέγιστη Ένταση Περιφερειακών Ενισχύσεων

Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις
Μικρές 

& Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις

Βόρειο Αιγαίο Βορείου Αιγαίου 55% 65% 75%
Νότιο Αιγαίο Νοτίου Αιγαίου 40% 50% 60%

Κρήτη Κρήτης 50% 60% 70%
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 50% 60% 70%

Κεντρική Μακεδονία Κεντρικής Μακεδονίας 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία Δυτικής Μακεδονίας 50% 60% 70%

Ήπειρος Ηπείρου 50% 60% 70%
Θεσσαλία Θεσσαλίας 50% 60% 70%

Ιόνια Νησιά Ιονίων Νήσων 40% 50% 60%

Δυτική Ελλάδα Δυτικής Ελλάδας 50% 60% 70%

Στερεά Ελλάδα
Ευρυτανίας 40% 50% 60%

Στερεάς Ελλάδας υπόλοιπο τμήμα 40% 50% 60%

Πελοπόννησος
Πελοποννήσου 40% 50% 60%

Δήμοι Τρίπολης, Μεγαλόπολης,  
Γορτυνίας, Οιχαλίας 

50% 60% 70%

Αττικής
Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%

Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική,
Πειραιάς/ Νήσοι

25% 35% 45%



Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
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 Επενδυτικά σχέδια περιφερειακού χαρακτήρα: Περιλαμβάνουν δαπάνες περιφερειακού
χαρακτήρα είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με δαπάνες μη περιφερειακού χαρακτήρα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και
να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 Ίδρυση νέας μονάδας.
 Επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας.
 Διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν

παραχθεί ποτέ από την επιχειρηματική οντότητα.
 Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγική διαδικασίας.
 Αγορά συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού

επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει



Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
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Επενδυτικά σχέδια μη περιφερειακού χαρακτήρα: Περιλαμβάνουν αποκλειστικά δαπάνες
μη περιφερειακού χαρακτήρα και δεν προϋποθέτουν την υλοποίηση επενδύσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης. Τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια
αφορούν μόνο τα παρακάτω καθεστώτα:

 Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 Νέο Επιχειρείν
 Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
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1. Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα: Υπάγονται Επενδυτικά σχέδια, τα οποία αφορούν τη μεταποίηση προϊόντων (πλην 
γεωργικών), καθώς και δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) με στόχευση την ολοκληρωτική αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό κάθε σταδίου της παραγωγικής διαδικασίας ή/και διοικητικής λειτουργίας της μονάδας έως το τελικό στάδιο της 
διανομής στον πελάτη.
2. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων: Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης και επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 4 αστέρων, 
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 
κατηγορία 3 αστέρων τουλάχιστον. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων και λοιπές 
εξειδικευμένες περιπτώσεις. Την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων,  ίδρυση και 
εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων 
κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων 
τουριστικών καταλυμάτων εφόσον, 
α) φέρουν τον τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», 
β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές
Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τον ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χλμ από τα σύνορα)
Νησιωτικές περιοχές (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων)
γ) κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών και
δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων 
Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels)

3. Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια

4. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Επενδυτικά σχέδια εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως χιονοδρομικά 
κέντρα, θεματικά πάρκα, αυτοκινητοδρόμια, μονάδες ιαματικής θεραπείας και αναζωογόνησης, κέντρα αθλητικού τουρισμού, 
ορειβατικά καταφύγια, εγκαταστάσεις καταδυτικού τουρισμού, αγροτουρισμού, οινοτουρισμού, γεωτουρισμού, glaming κ.ά. 

13 Θεματικά Καθεστώτα
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5. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων : Τεχνολογική αναβάθμιση μονάδων με νέες ψηφιακές 
λειτουργίες και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και αυτοματισμού (cloud computing, internet of things,
artificial intelligence) στην παραγωγική διαδικασία. (Βιομηχανία 4.0).

6. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων : Υιοθέτηση τεχνολογιών που συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της κυκλικής οικονομίας.

7. Νέο Επιχειρείν  : Ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών με το κίνητρο της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου 
για την κάλυψη δαπανών σύστασης, πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα (προαιρετικά).

8. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία : Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που προωθούν την έρευνα, συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ενίσχυση της 
απασχόλησης υψηλής προστιθέμενης αξίας.

9. Επιχειρηματική εξωστρέφεια : Διείσδυση σε νέες αγορές, ανάπτυξη επιχειρηματικής εξωστρέφειας και εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων σε ποσοστό που θα προσδιορίζεται στην προκήρυξη του καθεστώτος.

13 Θεματικά Καθεστώτα
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10. Μεγάλες επενδύσεις: Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 15.000.000€, με εξαίρεση 
τις επενδύσεις που εμπίπτουν στους τομείς της αγροδιατροφής και πρωτογενούς παραγωγής, του τουρισμού και των 
εναλλακτικών μορφών αυτού.

11. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση : Πράσινη επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις που 
υλοποιούνται σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής.

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας : Επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων 
αξίας, όπως μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη υγεία και ιατρική, 
βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, διαδίκτυο των πραγμάτων κ.ά..

13. Επιχειρηματικότητα 360ο: Ενίσχυση του συνόλου των αρχικών επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων, με εξαίρεση 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση, η εφοδιαστική αλυσίδα και ο τουρισμός 
εναλλακτικός και μη, για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα.

13 Θεματικά Καθεστώτα
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Καθεστώτα Αναπτυξιακού Νόμου, υποβολή & αξιολόγηση
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα 3 μήνες, ανά τακτά διαστήματα εντός του έτους Συγκριτική Αξιολόγηση

Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παράγωγη και 
Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία –
Υδατοκαλλιέργεια

3 μήνες, ανά τακτά διαστήματα εντός του έτους Συγκριτική Αξιολόγηση

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων 3 μήνες, ανά τακτά διαστήματα εντός του έτους Συγκριτική Αξιολόγηση

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 3 μήνες, ανά τακτά διαστήματα εντός του έτους Συγκριτική Αξιολόγηση

Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Άπαξ ετησίως, έως εξάντληση διαθέσιμου π/υ Άμεση Αξιολόγηση: first in-first out

Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Άπαξ ετησίως, έως εξάντληση διαθέσιμου π/υ Άμεση Αξιολόγηση: first in-first out

Νέο Επιχειρείν 3 μήνες ανά τακτά διαστήματα εντός του έτους Συγκριτική Αξιολόγηση

Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία Άπαξ ετησίως, έως εξάντληση διαθέσιμου π/υ Άμεση Αξιολόγηση: first in-first out

Επιχειρηματική Εξωστρέφεια 3 μήνες ανά τακτά διαστήματα εντός του έτους Συγκριτική Αξιολόγηση

Μεγάλες Επενδύσεις Άπαξ ετησίως, έως εξάντληση διαθέσιμου π/υ Άμεση Αξιολόγηση: first in-first out

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση Άπαξ ετησίως, έως εξάντληση διαθέσιμου π/υ Άμεση Αξιολόγηση: first in-first out

Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας Άπαξ ετησίως, έως εξάντληση διαθέσιμου π/υ Άμεση Αξιολόγηση: first in-first out

Επιχειρηματικότητα 360ο 3 μήνες ανά τακτά διαστήματα εντός του έτους Συγκριτική Αξιολόγηση
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Δαπάνες Περιφερειακού Χαρακτήρα

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων

και περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν
αθροιστικά το:
 45% του συνόλου των δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα.
 60% αντίστοιχα για ξενοδοχεία και θερμοκήπια.
 70% για logistics.
 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια.

 Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων επιχειρηματικής
εγκατάστασης που έχει κλείσει 2 έτη πριν.
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 Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.

 Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού.

 Εκσυγχρονισμό ειδικών (εκτός κτιριακών) & μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Δαπάνες Περιφερειακού Χαρακτήρα
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Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη
κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

 Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων,
προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της
επιχείρησης.

 Περιορισμοί: ≤ 30% επί του συνόλου των δαπανών περιφερειακού
χαρακτήρα για τις μεγάλες επιχειρήσεις & ≤ 50% αντίστοιχα για τις ΜμΕ.

Δαπάνες Περιφερειακού Χαρακτήρα
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Μισθολογικό κόστος
 Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη με την προϋπόθεση ότι αιτείται μεμονωμένα και όχι σε

συνδυασμό με τις προηγούμενες κατηγορίες.
 Ενισχύεται για 2 έτη το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας που

δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 Η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία

ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας.
 Υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις

μικρές, για 4 έτη για τις μεσαίες και για 5 έτη για τις μεγάλες Επιχειρήσεις.

Δαπάνες Περιφερειακού Χαρακτήρα
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Επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακού Χαρακτήρα
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΜμΕ

Εκκίνηση για τις Νεοσύστατες και Υπό ίδρυση Μικρές 
και πολύ Μικρές

Έρευνα και Ανάπτυξη 

Βιομηχανική Έρευνα 

Πειραματική Ανάπτυξη

Μελέτες Σκοπιμότητας

Δαπάνες Καινοτομίας για ΜμΕ

Διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

Προστασία Περιβάλλοντος 

Μέτρα για ενεργειακή Απόδοση

Συμπαραγωγή Ενέργειας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης

Αποκατάσταση μολυσματικών χώρων

Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

Επαγγελματική κατάρτιση

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση

Εργαζόμενοι με αναπηρία

Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με 
αναπηρία

Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων σε 
μειονεκτική θέση
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Atlantis Consulting S.A.

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα (Ν΄4887/2022)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Δ.Π.Ε. ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Υφιστάμενες και νεοσύστατες
επιχειρήσεις. Για τα σχέδια υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics ΚΑΔ
52.29.19.03) η παροχή υπηρεσίας σε
εταιρείες του ίδιου ομίλου δύναται να
ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% των
συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ ο
τόπος εγκατάστασης τους θα πρέπει να
είναι διακριτός από άλλες εγκαταστάσεις
της εταιρείας ή άλλων εταιρειών του
ομίλου.

1. Φορολογική απαλλαγή ή/και
2. Επιχορήγηση ή/και
3. Επιδότηση χρηματοδοτικής

μίσθωσης
4. Επιδότηση του κόστους της

δημιουργούμενης απασχόλησης.

Η δυνατότητα χρήσης του κινήτρου της
επιχορήγησης, παρέχεται μόνο για τις
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
αυτοτελώς ή συνδυαστικά με τις επιλογές
1 και 3.

Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται
από μεσαίες επιχειρήσεις στις
περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου
και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της
επιχορήγησης, σε ποσοστό εξήντα τοις
εκατό (60%) για την Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό
(30% για τις Περιφερειακές Ενότητες
Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου
από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας
ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα
ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να
διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό
(40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%)
αντίστοιχα.

Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται

Μικρές και πολύ Μικρές Έλεγχος στο 25% της
επένδυσης μόνο για το
κίνητρο της επιχορήγησης,
για όλα τα κίνητρα
ενδιάμεσος έλεγχος στο 50%
ή στο 65% και τελικός στο
100% της υλοποίησης του
οικονομικού και φυσικού
αντικειμένου της
εγκεκριμένης επένδυσης.
Έλεγχος από ορκωτό ή
Ε.Μ.Π.Ε.

Ανώτατα ποσά
χορηγούμενων ενισχύσεων
1. Το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ανά επενδυτικό
σχέδιο που υποβάλλεται από
πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις δεν μπορεί να
υπερβεί τα τρία εκατομμύρια
ευρώ (3.000.000 €) για όλα
τα είδη ενισχύσεων.
2. Το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ανά επενδυτικό
σχέδιο που υποβάλλεται από
μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις δεν μπορεί να
υπερβεί: ι) τα τρία
εκατομμύρια ευρώ

Ενίσχυση 100% επί των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων του ΧΠΕ, πλην
του κινήτρου της επιχορήγησης που χορηγείται στο 80%.

Η επιχορήγηση χορηγείται στο 100% επί των ανώτατων ορίων του ΧΠΕ:
Α. για επενδύσεις που υλοποιούνται σε ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
Β. για επενδύσεις που υλοποιούνται σε περιοχές που βρίσκονται σε
απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
Γ. για επενδύσεις που υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο
των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
Δ. για επενδύσεις που υλοποιούνται σε περιοχές που έχουν πληγεί από
φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής,
Ε. για επενδύσεις που υλοποιούνται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές
Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των
Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.),
Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων
(Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε
εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης
επιχείρησης,
ΣΤ. για επενδύσεις που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι
οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες
Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης,
Ζ. για επενδυτικά σχέδια που αφορά επαναλειτουργία βιομηχανικής
μονάδας.

Για την υλοποίηση επένδυσης σε διατηρητέα κτίρια (η επιχορήγηση
ανέρχεται στο 90% του ανώτατου ορίου του χάρτη περιφερειακών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
για επενδυτικά σχέδια αρχικής επένδυσης
και
Β. δυνατότητα συνδυασμού με δαπάνες
εκτός Π.Ε. (υπό περιορισμούς στο ύψος
της δαπάνης):
1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (ΜμΕ) με

ποσοστό ενίσχυσης 50% και για ύψος
μέχρι 50.000€ ή μέχρι το 5% επί του
συνολικού προϋπολογισμού των
περιφερειακών ενισχύσεων

2. Δαπάνες Αποκατάστασης μολυσμένων
χώρων με ποσοστό ενίσχυσης 50% και για
ύψος μέχρι το 5% επί του συνολικού
προϋπολογισμού των περιφερειακών
ενισχύσεων
3. Δαπάνες Ανακύκλωσης και
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Atlantis Consulting S.A.

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων (Θ΄4887/22)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  Δ.Π.Ε. ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

1. Φορολογική απαλλαγή ή/και
2. Επιχορήγηση ή/και
3. Επιδότηση χρηματοδοτικής

μίσθωσης
4. Επιδότηση του κόστους της

δημιουργούμενης απασχόλησης.

Η δυνατότητα χρήσης του κινήτρου της
επιχορήγησης, παρέχεται μόνο για τις
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
αυτοτελώς ή συνδυαστικά με τις
επιλογές 1 και 3.

Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται
από μεσαίες επιχειρήσεις στις
περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου
και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της
επιχορήγησης, σε ποσοστό εξήντα τοις
εκατό (60%) για την Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό
(30% για τις Περιφερειακές Ενότητες
Ροδόπης και Ξάνθης, του
προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις
της παρούσας ποσοστού ενίσχυσης με τα
υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής
απαλλαγής να διαμορφώνονται σε
σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα
τοις εκατό (70%) αντίστοιχα.

Μικρές και πολύ Μικρές Έλεγχος στο 25% της επένδυσης
μόνο για το κίνητρο της
επιχορήγησης, για όλα τα κίνητρα
ενδιάμεσος έλεγχος στο 50% ή στο
65% και τελικός στο 100% της
υλοποίησης του οικονομικού και
φυσικού αντικειμένου της
εγκεκριμένης επένδυσης.
Έλεγχος από ορκωτό ή Ε.Μ.Π.Ε.
Έλεγχος στο 25% της επένδυσης
μόνο για το κίνητρο της
επιχορήγησης, για όλα τα κίνητρα
ενδιάμεσος έλεγχος στο 50% ή στο
65% και τελικός στο 100% της
υλοποίησης του οικονομικού και
φυσικού αντικειμένου της
εγκεκριμένης επένδυσης.
Έλεγχος από ορκωτό ή Ε.Μ.Π.Ε.

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων
ενισχύσεων
1. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά
επενδυτικό σχέδιο που
υποβάλλεται από πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να
υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ
(3.000.000 €) για όλα τα είδη
ενισχύσεων.
2. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά

Ενίσχυση 100% επί των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων του ΧΠΕ,
πλην του κινήτρου της επιχορήγησης που χορηγείται στο 80%.

Η επιχορήγηση χορηγείται στο 100% επί των ανώτατων ορίων του
ΧΠΕ:
Α. για επενδύσεις που υλοποιούνται σε ορεινές περιοχές, σύμφωνα
με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
Β. για επενδύσεις που υλοποιούνται σε περιοχές που βρίσκονται
σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
Γ. για επενδύσεις που υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό
μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
Δ. για επενδύσεις που υλοποιούνται σε περιοχές που έχουν πληγεί
από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής,
Ε. για επενδύσεις που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης,
οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές
Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης,
Ζ. για την υλοποίηση επένδυσης σε διατηρητέα κτίρια

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές
Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης,
Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο
90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων για
επενδυτικά σχέδια αρχικής επένδυσης και
Β. δυνατότητα συνδυασμού με δαπάνες
εκτός Π.Ε. (υπό περιορισμούς στο ύψος της
δαπάνης):
1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (ΜμΕ) με

ποσοστό ενίσχυσης 50% και για ύψος
μέχρι 50.000€ ή μέχρι το 5% επί του
συνολικού προϋπολογισμού των
περιφερειακών ενισχύσεων

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων για
επενδυτικά σχέδια αρχικής επένδυσης και
Β. δυνατότητα συνδυασμού με δαπάνες
εκτός Π.Ε. (υπό περιορισμούς στο ύψος της
δαπάνης):
1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (ΜμΕ) με

ποσοστό ενίσχυσης 50% και για ύψος
μέχρι 50.000€ ή μέχρι το 5% επί του
συνολικού προϋπολογισμού των
περιφερειακών ενισχύσεων

2. Δαπάνες Επαγγελματικής κατάρτισης με
ποσοστό ενίσχυσης από 50% έως 70% και
για ύψος μέχρι το 10% επί του συνολικού
προϋπολογισμού των περιφερειακών
ενισχύσεων Μεσαίες και Μεγάλες

Ενίσχυση 80% επί των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων του ΧΠΕ.
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Ο Ρόλος του Μηχανικού στον Αναπτυξιακό Νόμο

 Συμμετοχή στην κατάρτιση μελετών προμέτρησης κόστους επενδυτικών σχεδίων.

 Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών υπαγωγής .

 Συμμετοχή στη διαδικασία αδειοδοτήσεων.

 Συμμετοχή στις διαδικασίας ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων ως πιστοποιημένοι
ελεγκτές.



Σας ευχαριστώ 
Γρηγόρης Καλαμακίδης

kalamakidis@atlantisresearch.gr

mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
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