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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

 
ΚΑ∆ 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 
(Βάση υπουργικής απόφασης µε προδιαγραφές, πρόσθετους όρους, περιορισµούς, 
προϋποθέσεις κλπ) 
 

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 
(Αναµένεται υπουργική απόφαση για προδιαγραφές, πρόσθετους όρους, περιορισµούς, 
προϋποθέσεις κλπ) 
 

06 
ΕΩΣ 
09 

Ορυχεία και λατοµεία  
Εξαιρούνται η άντληση και οι υποστηρικτικές δραστηριοτήτες πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι 
υποστηρικτικές δραστηριοτήτες για την εξαγωγή λιθάνθρακα καθώς και όποια δραστηριότητα 
σχετίζεται µε τον τοµέα του άνθρακα και του χάλυβα. 
 

10 
ΕΩΣ 
33 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
Εξαιρούνται οι τοµείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας και η 
πρώτη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων. 
 

35 - Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί εγκατεστηµένος ισχύος µέχρι 15MW. 
- Μονάδες συµπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 40 
του Κανονισµού 651/2014 της Ε.Ε.  
- Υβριδικοί σταθµοί ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστηµα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε 
δοκιµαστική  λειτουργία  έως  την  ολοκλήρωση  και  ηλέκτριση  του  έργου  της Ηλεκτρικής 
∆ιασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, καθώς και στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, σύµφωνα µε τα άρθρα 
41του Κανονισµού 651/2014 της Ε.Ε. 
- Παραγωγή θερµότητας και ψύξης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 41 
του Κανονισµού 651/2014 της Ε.Ε.  
- Ενεργειακά αποδοτικά συστήµατα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης σύµφωνα µε τον 
Ν.4342/2015 (Α’143). 
- Παραγωγή  αειφόρων  βιοκαυσίµων  τα  οποία  δεν  είναι  βασιζόµενα  σε  εδώδιµα  φυτά  και  
δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του 
Κανονισµού 651/2014 της Ε.Ε.  
- Μετατροπή υφιστάµενων µονάδων παραγωγής βιοκαυσίµων βασιζόµενων σε εδώδιµα φυτά σε 
µονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίµων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιµα φυτά και δεν 
υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης.  
 

37 
ΕΩΣ 
39 

Επεξεργασία λυµάτων 
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων� ανάκτηση υλικών 
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 
 

46 Χονδρικό εµπόριο 
Επιλέξιµοι είναι µόνο οι ΚΑ∆ 
- 46.46 Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προιόντων µόνο για το καθεστώς «επιχειρηµατική 
εξωστρέφεια» 
- 46.71.12.05 Χονδρικό εµπόριο πετρελαίου για κινητήρες (συµπεριλαµβανοµένων αυτών των 
σκαφών) µόνο για δηµιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε νησιά 
- 46.71.13.14 Χονδρικό εµπόριο πετρελαίου θέρµανσης από µεταπωλητή µόνο για δηµιουργία 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε νησιά 

- 46.71.13.16 Χονδρικό εµπόριο υγραέριου εµφιαλωµένου ή µη µόνο για δηµιουργία εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης σε νησιά 
 



U: www.vrachnis.gr / Ε: vrachnis@vrachnis.gr / Τ: 2108071643 

 

52 - 52.22.11.05 Υπηρεσίες τουριστικών λιµανιών (µαρίνων) 
- 52.22.11.06 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδροµίων 
- 52.21.24.00 Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης . Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή 
επέκταση δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων 
χωρητικότητας τουλάχιστον 40 θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον 
Οικοδοµικός Κανονισµός για την κάλυψη των µόνιµων αναγκών του κτιρίου 
- 52.21.26.01 Υπηρεσίες   επαναφόρτισης   συσσωρευτών   ηλεκτρικών   οχηµάτων   για   
επενδυτικά   σχέδια   που υλοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές 
- 52.29.19.03 Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού προς τρίτους 
(logistics) 
 

53 Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες 
 

55 - Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων 
- Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που ανήκουν ή 
αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την 
έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προηγούµενης 
επένδυσης εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής της µονάδας καθώς και εκσυγχρονισµού 
µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων εφόσον αναβαθµίζονται σε κατηγορία τριών 
τουλάχιστον αστέρων 
- Επέκταση και εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν 
διακόψει τη λειτουργία τους, µε την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα διακοπής δεν έχει γίνει 
αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι µέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης 
µορφής αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων. 
- Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής Τουριστικών Οργανωµένων 
Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 
τριών αστέρων και glamping 
- Ίδρυση και εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων εντός 
χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται 
σε κατηγορία τουλάχιστον τριών τουλάχιστον αστέρων. 
- Σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων όπως ορίζονται στον ν.4276/2014 (Α 155) εκτός του 
µέρους αυτών που αφορά προς µεταβίβαση ή η µακροχρόνια µίσθωση κτιρίων και 
εγκαταστάσεων και µε την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια  
- Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής [συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, 
τουριστικοί λιµένες, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού 
όπως µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού, κέντρα 
θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισµού, 
ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόµια] όπως αυτές ορίζονται στο Ν.4276/2014 (Α’155). 
- Εγκαταστάσεων αγροτουρισµού ή οινοτουρισµού ή γεωτουρισµού 
- Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014, υπό την 
προϋπόθεση ότι η µεταβίβαση ή η µακροχρόνια µίσθωση ενισχυόµενων τµηµάτων αυτών 
λαµβάνει χώρα µετά τη λήξη της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της 
επένδυσης. 
- Ίδρυση και εκσυγχρονισµό µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων εφόσον, α) φέρουν διακριτό 
τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισµών σε µια από τις 
ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές  περιοχές,  σύµφωνα  µε  τον  ΕΛ.ΣΤΑΤ, ii) παραµεθόριες (σε  
απόσταση  30 χιλιοµέτρων από τα σύνορα), iii) νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 3.100 
κατοίκων, γ)  κατατάσσονται  σε  κατηγορία  (5)  κλειδιών και  δ)  διατηρούν  ελάχιστο  αριθµό  
20 ενοικιαζόµενων δωµατίων. 
- Εγκαταστάσεις καταδυτικού τουρισµού 
 

58 Εκδοτικές δραστηριότητες 
 

59 Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις 
και µουσικές εκδόσεις 
 

60 ∆ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών 
 

61 Τηλεπικοινωνίες 
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62 ∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συµβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες 
 

63 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 
 

68.32. 
13.00 

Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αµοιβής ή βάσει 
σύµβασης. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης 
Ο.Υ.Μ.Ε.∆ υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν διοίκηση και διαχείριση σε ένα µόνο Ο.Υ.Μ.Ε.∆. , 
εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και  υλοποιούνται  σε  έκταση  άνω  των  
τριακοσίων  (300)  στρεµµάτων,  µόνο  για  τα  καθεστώτα  «∆ίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» και 
«Επιχειρηµατικότητα 360» 
 

71.20  Υπηρεσίες τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων, µόνο για το καθεστώς «Έρευνα και Καινοτοµία» 
 

72  Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη 
 

74 Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
 

86 ∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας  
- ∆ηµιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 
2072/1992. 
- Παροχή Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρία, σύµφωνα µε το άρθρο 30 
του Ν. 2072/1992. 
- Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑ∆ 87.30.11.01). 
 

91 - 91.01.11 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών 
- 91.02 ∆ραστηριότητες µουσείων 
 

93  - 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5, κλπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, 
αντισφαίρισης, κλπ. 
- 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυµβητηρίου (πισίνας) 
 

96 
 

- 96.01.19.02 Υπηρεσίες µηχανικών πλυντηρίου 
- 96.01.13.01 Υπηρεσίες σιδερωτηρίου ρούχων 

 
 
 
 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
   Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες ή έχουν υποκατάστηµα στην ελληνική 
επικράτεια κατά τη χρονική στιγµή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν µια 
από τις ακόλουθες µορφές:  
 
α) Εµπορική εταιρεία 
β) Συνεταιρισµός 
γ) Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ), αγροτικός συνεταιρισµός (ΑΣ), οµάδα 
παραγωγών (ΟΠ), αγροτική εταιρική σύµπραξη (ΑΕΣ), αστικός συνεταιρισµός. 
δ) Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες οι οποίες θα πρέπει να κάνουν έναρξη 
δραστηριότητας ή να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες συγχώνευσης πριν την έναρξη εργασιών 
του επενδυτικού σχεδίου. 
ε) Κοινοπραξίες που ασκούν εµπορική δραστηριότητα 
στ) ∆ηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό όρους 
ζ) Ατοµική επιχείρηση µόνο  για  το  καθεστώς  «Αγροδιατροφή-πρωτογενής  παραγωγή  και  
µεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» µε ανώτατο επιλέξιµο κόστος 
τις 200.000 ευρώ 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
 
  Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν 
µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α) ∆ηµιουργία νέας µονάδας 
β) Επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας 
γ) ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν 
έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, µε τον όρο ότι οι επιλέξιµες δαπάνες υπερβαίνουν 
τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιµοποιούνται 
εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονοµικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής 
του επενδυτικού σχεδίου. 
δ) Θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης 
µονάδας 
ε) Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική 
εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία 
αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά 
των µετοχών µιας επιχείρησης. 
 
 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 
Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης ορίζεται µε βάση το µέγεθος του φορέα 
- Για µεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000 ευρώ 
- Για µεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς στο ποσό των 500.000 ευρώ 
- Για µικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 250.000 ευρώ 
- Για πολύ µικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ 
- Για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) καθώς και τους αγροτικούς 
συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις οµάδες παραγωγών (ΟΠ) και τις αγροτικές εταιρικές συµπράξεις 
(ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 ευρώ. 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 
 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 10 ΑΤΟΜΑ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 2.000.000  
ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΩΣ 50 ΑΤΟΜΑ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 10.000.000 
ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΩΣ 250 ΑΤΟΜΑ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 50.000.000 Ή ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 43.000.000 
ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 250 ΑΤΟΜΑ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 50.000.000 Ή 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 43.000.000 
ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ -∆εν συµµετέχει σε αυτήν µια άλλη επιχείρηση, η οποία είναι µη 
µικροµεσαία (σύµφωνα µε τον ορισµό αυτής) σε ποσοστό που ξεπερνά το 25% του 
µετοχικού κεφαλαίου. 
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ΕΙ∆Η ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ 
 
 
α) Επιχορήγηση η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή χρηµατικού ποσού για την 
κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 
 
  Ποσό που ανέρχεται µέχρι το 65% της εγκεκριµένης επιχορήγησης µπορεί να καταβληθεί 
στον δικαιούχο, κατόπιν σχετικών αιτηµάτων του (έως 2 αιτήµατα ένα για το 25% και ένα για 
το υπόλοιπο έως το 50% ή το 65%), µετά την υλοποίηση και πιστοποίηση του αντίστοιχου 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου (α - β δόση). Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το 
σύνολο σε περίπτωση µη λήψης ενδιάµεσης δόσης  καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωση - 
πιστοποίηση  - έναρξη λειτουργίας της επένδυσης. 
 
  Το κίνητρο της επιχορήγησης δεν παρέχεται σε όλα τα επενδυτικά σχέδια και δεν 
παρέχεται στο µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης και εξαρτάται από το καθεστώς στο οποίο 
θα ενταχθεί το επενδυτικό σχέδιο (σελίδες 14 έως 19) 
 
 
β) Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου 
εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν µε 
βάση τη φορολογική νοµοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 
αφαιρουµένου του φόρου του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που αναλογεί στα 
κέρδη που διανέµονται ή αναλαµβάνονται από τους εταίρους. 
 
  Το δικαίωµα έναρξης χρήσης της φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε την πιστοποίηση 
του 50% ή του 65% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και ο φορέας µπορεί να 
αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούµενης ενίσχυσης εντός 15 φορολογικών ετών από το έτος 
θεµελίωσης του δικαιώµατος. 
 
  Η ενίσχυση που θα λάβει ο φορέας, κατ έτος, δεν µπορεί να υπερβεί το 1/3 της συνολικά 
εγκεκριµένης φορολογικής απαλλαγής µε εξαίρεση τις περιπτώσεις µη πλήρους αξιοποίησης 
του κατά τα προηγούµενα φορολογικά έτη. 
 
  Η ενίσχυση που θα λάβει ο φορέας δεν µπορεί να υπερβεί το 1/3 της συνολικά εγκεκριµένης 
φορολογικής απαλλαγής µέχρι το έτος ολοκλήρωσης της επένδυσης. 
 
 
 
 
 
γ) Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) η οποία συνίσταται στην κάλυψη 
τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης για την απόκτηση 
καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού. Η επιδότηση της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη. 
 
  Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να 
πραγµατοποιείται µετά την πιστοποίηση της εγκατάστασης στη µονάδα του συνόλου του 
µισθωµένου εξοπλισµού, σύµφωνα µε την σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
  Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάµηνο και µετά την εκάστοτε πληρωµή των δόσεων του 
µισθώµατος εκ µέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται 
επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις, 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα ποσοστά ενισχύσεων και µε τον περιορισµό της µη υπέρβασης 
της καταβολής του 60% του εγκεκριµένου ποσού µέχρι την ολοκλήρωση και λειτουργία της 
επένδυσης. 
 
  Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης από το φορέα της 
επένδυσης µόνο για τους τελευταίους 12 µήνες της σύµβασης µίσθωσης. 
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δ) Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης η οποία συνίσταται στην 
κάλυψη µέρους του µισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που 
δηµιουργούνται και συνδέονται µε το επενδυτικό σχέδιο. 
 
  Η έναρξη της επιδότησης του σχετικού κόστους µπορεί να πραγµατοποιείται µετά την 
πιστοποίηση της δηµιουργίας των συνδεόµενων µε το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας. Η 
επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάµηνο και µετά την εκάστοτε πληρωµή του µισθολογικού 
κόστους εκ µέρους του φορέα της επένδυσης, µε τον περιορισµό της µη υπέρβασης της 
καταβολής του 60% του εγκεκριµένου ποσού µέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης 
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
 
ε) Χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου µόνο για επενδύσεις στο καθεστώς «Νέο 
Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων µειωµένης εξασφάλισης ή των 
εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά 
ιδρύµατα που τα χορηγούν. 
 
 
ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΕΙ∆Η ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΑ  
 
 
 
 
 
Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
  Η συµµετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να γίνει είτε µέσω 
ιδίων κεφαλαίων είτε µε εξωτερική χρηµατοδότηση, µε την προϋπόθεση ότι το 25% του 
συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καµία κρατική ενίσχυση, δηµόσια στήριξη ή 
παροχή. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 
(∆ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ) 

 
 
1. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 
Α. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
- Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευές 
για την διασφάλιση της προσβασιµότητας ΑΜΕΑ. 
   Οι δαπάνες αυτές δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 45% των επιλέξιµων δαπανών 
περιφερειακών ενισχύσεων. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει σε 60% για τουριστικές επενδύσεις 
και θερµοκήπια, σε 70% για επενδύσεις στον κλάδο logistics και σε 80% για επενδύσεις σε 
διατηρητέα κτήρια. 
- Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών 
µέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. 
- Μισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων 
και λοιπού εξοπλισµού. 
- ∆απάνες εκσυγχρονισµού ειδικών εγκαταστάσεων (όχι κτήρια) και µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 
- Η αγορά του συνόλου των υφιστάµενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, µηχανήµατα 
και λοιπός εξοπλισµός) ή και µέρους των στοιχείων µιας παραγωγικής µονάδας εφόσον α) 
αυτή έχει κλείσει, β) η συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθης όρους της αγοράς. 
Από τις δαπάνες θα αφαιρεθεί το κόστος στοιχείων ενεργητικού που έχουν επιδοτηθεί στο 
παρελθόν, γ) η αγορά γίνεται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται µε τον 
πωλητή εκτός αν πρόκειται για µικρή επιχείρηση η οποία αποκτάται από υπάλληλο του 
αρχικού ιδιοκτήτη . 
 
Β. ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
- 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. 
Οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν µπορούν να υπερβούν το 30% για τις µεγάλες 
επιχειρήσεις και το 50% για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
 
Γ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Το  µισθολογικό  κόστος  των  νέων  θέσεων  εργασίας  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του 
επενδυτικού σχεδίου, για 2 (δύο) έτη από τη δηµιουργία κάθε θέσης.  
Οι δαπάνες της συγκεκριµένης  ενότητας  ενισχύονται  αυτοτελώς  και  όχι  σε  συνδυασµό  µε  
τις περιπτώσεις Α ή/και Β. 
Οι επιλέξιµες δαπάνες υπολογίζονται µε βάση το εκτιµώµενο µισθολογικό κόστος των νέων 
θέσεων εργασίας και πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Η αύξηση του αριθµού εργαζοµένων να αποτυπώνεται σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας) σε σχέση µε την προηγούµενη δωδεκάµηνη περίοδο από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής. 
2.  Όλες οι θέσεις εργασίας να καλυφθούν εντός τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας της επένδυσης.  
3. Η  δηµιουργία  κάθε νέας θέσης εργασίας µέσω  της  επένδυσης  θα  πρέπει  να διατηρείται 
για τις µεγάλες επιχειρήσεις για περίοδο πέντε (5) ετών, για τις µεσαίες επιχειρήσεις  για  
περίοδο  τεσσάρων  (4)  ετών  και  για  τις µικρές  επιχειρήσεις  για περίοδο τριών (3) ετών 
ξεκινώντας από την ηµεροµηνία πρώτης πλήρωσής της  Κάθε θέση εργασίας που 
δηµιουργείται µέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριµένη περιοχή για περίοδο 
τουλάχιστον τριών ετών για τις µικρές και πέντε ετών για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις 
(από την ηµεροµηνία πρώτης πλήρωσης της).  
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΕΧΡΙ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ 

 
Περιφέρεια Περιοχή Μεγάλες 

επιχειρήσεις 
Μεσαίες 

επιχειρήσεις 
Μικρές και 

πολύ µικρές 

επιχειρήσεις 
 

Αττική 

∆υτικός τοµέας Αθηνών 

Ανατολική Αττική, ∆υτική 

Αττική, Πειραιάς και Νήσοι 

Κεντρικός τοµέας Αθηνών, 

Βόρειος Τοµέας Αθηνών, Νότιος 

Τοµέας Αθηνών  

15% 

25% 

0% 

 

25% 

35% 

0% 

 

35% 

45% 

0% 

 

Βόρειο Αιγαίο  50% 60% 70% 

Νότιο Αιγαίο  30% 40% 50% 

Κρήτη  40% 50% 60% 

Ιόνια Νησιά  40% 50% 60% 

Πελοπόννησος  40% 50% 60% 

Δυτική Ελλάδα  50% 60% 70% 

Στερεά 

Ελλάδα 

 40% 50% 60% 

Ανατολική 

Μακεδονία – 
Θράκη 

 50% 60% 70% 

Κεντρική 

Μακεδονία 
 50% 60% 70% 

Δυτική 

Μακεδονία 
 40% 50% 60% 

Ήπειρος  50% 60% 70% 

Θεσσαλία  50% 60% 70% 

 
Για τις περιοχές που ανήκουν στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, σύµφωνα µε τον ν. 4759/2020 
(Α΄ 245) (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη) δύναται να ορίζεται για τις µεσαίες επιχειρήσεις 
συνδυασµός των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής, διάφορος 
του προβλεπόµενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος. 
 
Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από µεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές 
ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επι- χορήγησης στα 
καθεστώτα του παρόντος, 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 του παρόντος ποσοστού ενίσχυσης µε τα 
υπολειπόµενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαµορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό 
(40%) και εβδοµήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα. 
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2. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 
 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 
 
- Επενδυτικές δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
Ποσοστό επιδότησης 50%. Οι δαπάνες αυτές δεν µπορούν να ξεπεράσουν το 5% του 
συνολικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και τις 50.000 ευρώ. 
 
 
- ∆απάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. 
Μέχρι 20% του ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και µέχρι 200.000 ευρώ. 
Για τις καινοτόµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις τα όρια αυτά διπλασιάζονται. 
 
 
- ∆απάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης 
   Το αντικείµενο του έργου έρευνας και καινοτοµίας πρέπει να εµπίπτει πλήρως σε µία από 
τις ακόλουθες κατηγορίες: βιοµηχανική έρευνα, πειραµατική ανάπτυξη, µελέτες σκοπιµότητας 
   Επιλέξιµες δαπάνες 
∆απάνες   υφιστάµενου   προσωπικού   (ερευνητές,   τεχνικοί   και   λοιπό   υποστηρικτικό   
προσωπικό   που απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο), ∆απάνες απόσβεσης κτιρίων και 
εξοπλισµού που αντιστοιχούν στην χρήση τους στην διάρκεια του έργου, ∆απάνες για έρευνα 
επί συµβάσει, καθώς και δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες, Πρόσθετα γενικά έξοδα και 
λοιπές λειτουργικές δαπάνες, ∆απάνες για διεξαγωγή µελετών σκοπιµότητας  
   Ένταση Ενίσχυσης επί των επιλέξιµων δαπανών: 50% για τη βιοµηχανική έρευνα, 25% για 
πειραµατική ανάπτυξη, 50% για µελέτες σκοπιµότητας  
   Οι δαπάνες ενισχύονται µε ποσοστό µέχρι 20% επί του συνολικού κόστους περιφερειακών 
ενισχύσεων και έως του ποσού των 200.000 ευρώ. 
 
 
- ∆απάνες καινοτοµίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
   Επιλέξιµες είναι ∆απάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία  των διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, ∆απάνες µισθοδοσίας προσωπικού 
υψηλής ειδίκευσης για δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτοµίας που αποσπάται από 
οργανισµό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από µεγάλη επιχείρηση, ∆απάνες για 
συµβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τοµέα της καινοτοµίας. 
   Ενισχύονται  µε  ποσοστό  50%  και  δύναται  να  ανέλθουν  έως  20%  του  συνόλου  του  
ενισχυόµενου  κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως 200.000 ευρώ. 
 
 
 
- ∆απάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία για µικροµεσαίες και µεγάλες 
επιχειρήσεις 
   Επιλέξιµες είναι ∆απάνες προσωπικού, ∆απάνες οργάνων, εξοπλισµού, κτιρίων και 
γηπέδων για όσο χρόνο χρησιµοποιούνται για το έργο, ∆απάνες για γνώσεις και διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας, Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, 
   Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 15% των επιλέξιµων δαπανών για τις µεγάλες 
επιχειρήσεις και το 50% των επιλέξιµων δαπανών για τις ΜµΕ. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται 
µε ποσοστό µέχρι 10% επί του συνολικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων 
και έως του ποσού των 100.000 ευρώ 
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- Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος 
   Αφορούν πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες, απαραίτητες για την υπέρβαση των 
εφαρµοστέων ενωσιακών προτύπων ή την αύξηση του επιπέδου της προστασίας του 
περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων και καθορίζονται ως εξής:  
   Όταν  το  κόστος  της  επένδυσης  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  µπορεί  να  
προσδιοριστεί  στο συνολικό  επενδυτικό  κόστος ως διακριτή επένδυση, το  κόστος  που  
σχετίζεται  µε  την  προστασία του περιβάλλοντος συνιστά επιλέξιµη δαπάνη. 
   Σε  όλες  τις  άλλες  περιπτώσεις,  το  κόστος  της  επένδυσης  στην  προστασία  του  
περιβάλλοντος προσδιορίζεται  µε  βάση  παρόµοια,  λιγότερο φιλική  προς  το  περιβάλλον 
επένδυση  που  θα  µπορούσε προφανώς  να  πραγµατοποιηθεί  χωρίς  την  ενίσχυση. Η  
διαφορά  µεταξύ  του  κόστους  των  δύο επενδύσεων  προσδιορίζει  το  κόστος  που  
συνδέεται  µε  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  συνιστά τις επιλέξιµες δαπάνες. 
   Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 40% των επιλέξιµων δαπανών και µπορεί να 
αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες στην περίπτωση των µεσαίων, ενώ κατά 20 
εκατοστιαίες µονάδες στην περίπτωση των µικρών επιχειρήσεων. 
   Η  ένταση  της  ενίσχυσης  µπορεί  να  αυξηθεί κατά  δεκαπέντε  (15)  ποσοστιαίες  µονάδες  
για επενδύσεις  σε  ενισχυόµενες  περιοχές  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  του  στοιχείου  
α’  της  παρ.  3  του άρθρου  107  της  Συνθήκης  για  τη  Λειτουργία  της  Ευρωπαϊκής  
Ένωσης  (ΣΛΕΕ)  και  κατά  πέντε  (5) ποσοστιαίες  µονάδες  για  τις  επενδύσεις σε 
ενισχυόµενες  περιοχές  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις του στοιχείου γ’ της παρ. 3 του 
άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. 
   Οι   δαπάνες   αυτές   ενισχύονται   µε   ποσοστό   µέχρι   20%   επί   του   συνολικού   
ενισχυόµενου   κόστους περιφερειακών ενισχύσεων  και έως του ποσού των 200.000€. 
 
- Επενδυτικές δαπάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης 
   Επιλέξιµες  δαπάνες  είναι  οι  πρόσθετες επενδυτικές  δαπάνες  που  απαιτούνται  ώστε  
να  επιτευχθεί το  υψηλότερο  επίπεδο  ενεργειακής  απόδοσης.  Οι  δαπάνες  που  δεν  
συνδέονται  άµεσα  µε  την επίτευξη  υψηλότερου  επιπέδου  ενεργειακής  απόδοσης  δεν  
συνιστούν  επιλέξιµες δαπάνες.  ∆εν χορηγούνται  ενισχύσεις, όταν  οι  βελτιώσεις  
πραγµατοποιούνται  µε  σκοπό  να  εξασφαλισθεί  η συµµόρφωση  των  επιχειρήσεων  µε  
ενωσιακά  πρότυπα,  που  έχουν  ήδη  εγκριθεί,  έστω  και  αν δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ. 
   Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 30% αυτών. 
   Η  ένταση  της  ενίσχυσης  αυξάνεται  κατά  20  ποσοστιαίες  µονάδες  σε  µικρές  
επιχειρήσεις  και  κατά  10 ποσοστιαίες  µονάδες  σε  µεσαίες  επιχειρήσεις.  Η  ένταση  της  
ενίσχυσης  αυξάνεται  κατά  15  ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες 
περιοχές που πληρούν τις  προϋποθέσεις του στοιχείου α ́ της παρ. 3 του άρθρου 107 της 
ΣΛΕΕ και κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. 
   Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόµενου  
κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού 100.000 ευρώ. 
 
- Επενδυτικές δαπάνες για τη συµπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 
   Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται µόνο σε πρόσφατα εγκατεστηµένη ή ανακαινισµένη 
δυναµικότητα παραγωγής. 
Επιλέξιµες  δαπάνες  είναι  οι  πρόσθετες  επενδυτικές  δαπάνες  σε  εξοπλισµό  που  
χρειάζεται  η εγκατάσταση  για να  λειτουργήσει  ως  εγκατάσταση  συµπαραγωγής  ενέργειας  
υψηλής  απόδοσης,  σε σύγκριση  µε συµβατικές  εγκαταστάσεις  παραγωγής  ηλεκτρικής  
ενέργειας  ή  θέρµανσης  της  ίδιας δυναµικότητας,  ή  οι  πρόσθετες  επενδυτικές  δαπάνες  
για  την  αναβάθµιση  της  απόδοσης,  αν  η υπάρχουσα εγκατάσταση  έχει  ήδη  επιτύχει  το  
όριο υψηλής  απόδοσης.  Στην περίπτωση  σταθµών ηλεκτρικής  ισχύος  άνω  του  1MW,  
επιλέξιµες  δαπάνες  θεωρούνται  µόνο  αυτές  που  αντιστοιχούν  σε παραγωγή θερµότητας, 
η οποία αξιοποιείται για θέρµανση διεργασιών ή χώρων. 
   Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 45% αυτών. 
   Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες, για ενισχύσεις 
που χορηγούνται σε µικρές  επιχειρήσεις,  και  κατά  10  ποσοστιαίες  µονάδες,  για  
ενισχύσεις  που χορηγούνται  σε  µεσαίες επιχειρήσεις. 
   Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί 15 ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις σε 
ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α ́ της παρ. 3 του 
άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόµενες 
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περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ’ της παρ.3 του άρθρου 107 της 
ΣΛΕΕ.  
   Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόµενου 
κόστους περιφερειακών ενισχύσεων. 
 
 
- ∆απάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
   Επιλέξιµες  είναι  οι  δαπάνες  για  αυτοπαραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  ή/και  παραγωγή 
θερµότητας/ψύξης  από  ΑΠΕ  για  ιδία  χρήση,  για  επενδυτικά  σχέδια  παραγωγής  
ηλεκτρικής  ενέργειας από  µικρά  υδροηλεκτρικά  έργα,  για  επενδυτικά  σχέδια  παραγωγής  
θερµότητας/ψύξης  από  ΑΠΕ, για επενδυτικά σχέδια  παραγωγής  αειφόρων  βιοκαυσίµων  
τα  οποία  δεν  είναι  βασιζόµενα σε εδώδιµα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση 
εφοδιασµού ή ανάµειξης, καθώς και για υβριδικούς σταθµούς  ΑΠΕ  τόσο  στο  Ηλεκτρικό  
Σύστηµα  της Κρήτης, οι οποίοι  πρόκειται  να  τεθούν  σε  δοκιµαστική λειτουργία έως την 
ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής ∆ιασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, όσο και 
στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά (Μ∆Ν). 
   Επιλέξιµες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, εφόσον χορηγούνται µόνο σε 
νέες εγκαταστάσεις. Ειδικά, για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών Σταθµών ΑΠΕ στα Μη 
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά επιλέξιµες είναι οι δαπάνες του  συστήµατος αποθήκευσης, εφόσον 
χορηγούνται µόνο σε νέες εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες που δεν  συνδέονται άµεσα µε την 
επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι επιλέξιµες. 
   Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται σε ποσοστό 45% των επιλέξιµων δαπανών, εάν οι 
δαπάνες υπολογίζονται ως εξής:  
Όταν  το  κόστος  της  επένδυσης  για  την  παραγωγή  ενέργειας  από  ανανεώσιµες  πηγές  
µπορεί  να προσδιοριστεί ως διακριτή επένδυση ως προς το συνολικό επενδυτικό κόστος. 
Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές δύναται 
να προσδιοριστεί µε βάση παρόµοια, λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, που θα 
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση, η διαφορά αυτή µεταξύ του κόστους των 
δύο επενδύσεων προσδιορίζει  το  κόστος  που  συνδέεται  µε  την παραγωγή  ενέργειας  
από  ανανεώσιµες  πηγές  και συνιστά επιλέξιµη δαπάνη. 
   Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται σε ποσοστό 30% των επιλέξιµων δαπανών, εάν 
υπολογίζονται ως εξής:   
Για µικρές εγκαταστάσεις που δεν µπορούν να συγκριθούν µε παρόµοια λιγότερο φιλική προς 
το περιβάλλον επένδυση, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν µονάδες παραγωγής περιορισµένου 
µεγέθους, το  συνολικό  κόστος  της  επένδυσης  για  την  επίτευξη  υψηλότερου  επιπέδου  
προστασίας  του περιβάλλοντος συνιστά επιλέξιµη δαπάνη. 
   Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες για ενισχύσεις 
που χορηγούνται σε µικρές  επιχειρήσεις,  και  κατά  10  ποσοστιαίες  µονάδες  για  
ενισχύσεις  που χορηγούνται  σε  µεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να 
αυξηθεί κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του στοιχείου α’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά 5 
ποσοστιαίες µονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του στοιχείου  γ ́ της  παρ.  3  του άρθρου  107  της  ΣΛΛΕ  σύµφωνα  µε  τον  
ΧΠΕ.  
   Οι δαπάνες στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής 
θερµότητας/ψύξης για ιδία χρήση από ΑΠΕ ενισχύονται µέχρι 20% του συνολικού 
ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U: www.vrachnis.gr / Ε: vrachnis@vrachnis.gr / Τ: 2108071643 

 

- ∆απάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης 
   Επιλέξιµες  δαπάνες  για  τη  µονάδα  παραγωγής είναι  οι  πρόσθετες  δαπάνες  που  
απαιτούνται  για    την κατασκευή, την επέκταση και την ανακαίνιση µίας ή περισσότερων 
µονάδων παραγωγής θερµικής ενέργειας, ώστε  να  µπορέσουν να  αποτελέσουν  αποδοτικό  
σύστηµα  τηλεθέρµανσης  και    τηλεψύξης,  όπως  αυτό προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 
4342/2015 (Α ́ 143) σε σύγκριση µε µία συµβατική µονάδα  παραγωγής.  Η  επένδυση  
αποτελεί  αναπόσπαστο  µέρος  του    συστήµατος  ενεργειακά  αποδοτικής τηλεθέρµανσης 
και τηλεψύξης.   
   Επιλέξιµες δαπάνες για το  δίκτυο διανοµής είναι οι επενδυτικές δαπάνες. 
   Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 45% αυτών. 
   Η  ένταση της  ενίσχυσης µπορεί  να  αυξηθεί  κατά  20  ποσοστιαίες  µονάδες  για  
ενισχύσεις  που χορηγούνται  σε  µικρές  επιχειρήσεις  και  κατά  10 ποσοστιαίες  µονάδες  
για  ενισχύσεις  που χορηγούνται  σε  µεσαίες  επιχειρήσεις.  Η  ένταση  της  ενίσχυσης  για  
τη  µονάδα  παραγωγής  µπορεί  να αυξηθεί κατά  15  ποσοστιαίες  µονάδες  για  επενδύσεις 
σε  ενισχυόµενες  περιοχές  που πληρούν  τις  προϋποθέσεις  του  στοιχείου  α ́ της  παρ.  3  
του  άρθρου  107  της  ΣΛΕΕ  και  κατά  5 ποσοστιαίες  µονάδες  για  επενδύσεις  σε  
ενισχυόµενες  περιοχές  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  του στοιχείου γ ́ της  παρ.  3  του  
άρθρου  107  της  ΣΛΕΕ.  Το  ποσό  της  ενίσχυσης  για  το  δίκτυο  διανοµής  δεν µπορεί  να  
υπερβεί  τη  διαφορά  µεταξύ  των  επιλέξιµων  δαπανών  και  του  κέρδους  εκµετάλλευσης.  
Το κέρδος  εκµετάλλευσης  αφαιρείται  από  τις  επιλέξιµες  δαπάνες  εκ  των  προτέρων ή 
µέσω  µηχανισµού ανάκτησης. 
   Οι   δαπάνες   αυτές   ενισχύονται   µέχρι   20%   επί   του   συνολικού   ενισχυόµενου   
κόστους   περιφερειακών ενισχύσεων. 
 
 
- ∆απάνες για την αποκατάσταση µολυσµένων χώρων 
   Επιλέξιµες  είναι  οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  τις  εργασίες  αποκατάστασης,  
µειωµένες  κατά  την αύξηση  της  αξίας  του  οικοπέδου.  Στην  περίπτωση  της  
αποκατάστασης  µολυσµένων  χώρων,  όλες  οι δαπάνες  στις  οποίες  υποβάλλεται  µία  
επιχείρηση  κατά  την  αποκατάσταση  του  χώρου  της  µπορεί  να θεωρηθούν  επιλέξιµες  
επενδύσεις,  ανεξαρτήτως  του  εάν  είναι  ή  όχι  δυνατή  η  εγγραφή  των  εν  λόγω δαπανών 
στον ισολογισµό της ως πάγιων στοιχείων ενεργητικού. 
   Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο 50% αυτών.  
   Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται έως ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόµενου κόστους 
περιφερειακών ενισχύσεων. 
 
- ∆απάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων 
   Επιλέξιµες  είναι  οι  πρόσθετες  επενδυτικές  δαπάνες  που  είναι  απαραίτητες  για  να 
πραγµατοποιηθεί  µία  επένδυση  σε  καλύτερες  ή  αποδοτικότερες  δραστηριότητες  
ανακύκλωσης  ή επαναχρησιµοποίησης  σε  σύγκριση  µε  µία  συµβατική  µονάδα  
επαναχρησιµοποίησης  και ανακύκλωσης  ιδίας  δυναµικότητας  που  θα  κατασκευαζόταν  
ελλείψει  ενίσχυσης.  Τα  προς επεξεργασία  ανακυκλούµενα  ή επαναχρησιµοποιούµενα  
υλικά  σε άλλη  περίπτωση θα απορρίπτονταν ή  θα  υφίσταντο  επεξεργασία µε  τρόπο  
λιγότερο  φιλικό  προς  το  περιβάλλον.  ∆εν καλύπτονται ενισχύσεις για άλλες εργασίες 
ανάκτησης αποβλήτων πλην της ανακύκλωσης. 
   Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 35% αυτών  
   Η  ένταση  της  ενίσχυσης µπορεί  να  αυξηθεί  κατά  20  ποσοστιαίες  µονάδες  για  
ενισχύσεις  που χορηγούνται  σε  µικρές  επιχειρήσεις  και  κατά  10  ποσοστιαίες  µονάδες,  
για  ενισχύσεις  που χορηγούνται  σε  µεσαίες  επιχειρήσεις. Η  ένταση  της  ενίσχυσης  για  τη  
µονάδα παραγωγής  µπορεί  να αυξηθεί  κατά 15  ποσοστιαίες  µονάδες  για  επενδύσεις  σε  
ενισχυόµενες  περιοχές  που πληρούν τις  προϋποθέσεις  του  στοιχείου  α ́ της  παρ.  3  του  
άρθρου  107  της  ΣΛΕΕ  και  κατά  5 ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες 
περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ ́ της  παρ.  3  του  άρθρου  107  της  
ΣΛΕΕ.  Οι  δαπάνες  αυτές  ενισχύονται  µέχρι  40%  του  συνολικού ενισχυόµενου κόστους 
περιφερειακών ενισχύσεων. 
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- ∆απάνες για επαγγελµατική κατάρτιση 
   Επιλέξιµες   είναι   οι   δαπάνες   που   αφορούν   την   αναβάθµιση   των   προσόντων   ή   
την επανεκπαίδευση των εργαζοµένων.  
   Επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες:  
  δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές 
συµµετέχουν στην επαγγελµατική κατάρτιση,  
  λειτουργικές δαπάνες  εκπαιδευτών  και  εκπαιδευόµενων που  σχετίζονται  άµεσα µε  το  
έργο επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως έξοδα µετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται 
άµεσα µε το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών µέσων και του εξοπλισµού, στον βαθµό 
που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελµατικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα 
έξοδα διαµονής εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαµονής των εκπαιδευόµενων που 
είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία, 
   δαπάνες συµβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση µε το έργο επαγγελµατικής κατάρτισης, 
   δαπάνες  προσωπικού  των  εκπαιδευόµενων  και  γενικές  έµµεσες  δαπάνες  (διοικητικές  
δαπάνες, µισθώµατα,  γενικά  έξοδα)  για  τις  ώρες  κατά  τις  οποίες  οι  εκπαιδευόµενοι  
συµµετέχουν  στην επαγγελµατική κατάρτιση. 
Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 50% αυτών 
Το ποσοστό      αυτό      µπορεί      να      αυξηθεί,      µέχρι      το      70%      των      
επιλέξιµων      δαπανών,      ως εξής:  
10  εκατοστιαίες µονάδες, εάν η επαγγελµατική       κατάρτιση       απευθύνεται  
σε εργαζοµένους που είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή σε εργαζοµένους σε µειονεκτική θέση, 
10 εκατοστιαίες µονάδες, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε µεσαίες επιχειρήσεις και κατά 
20 εκατοστιαίες µονάδες εάν χορηγείται σε µικρές επιχειρήσεις.  
   Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού ενισχυόµενου 
κόστους περιφερειακών ενισχύσεων. 
 
 
- Ενισχύσεις για συµµετοχή µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε εµπορικές εκθέσεις 
   Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες µίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη 
συµµετοχή µίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εµπορική έκθεση.  
   Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιµων δαπανών.  
   Οι  δαπάνες  αυτές  ενισχύονται  µέχρι  ποσοστού  10%  επί  του  συνολικού  ενισχυόµενου  
κόστους  περιφερειακών ενισχύσεων. 
 
 
- Επενδυτικές δαπάνες για εργαζόµενους σε µειονεκτική θέση 
   Εργαζόµενοι σε µειονεκτική θέση : Η ένταση της ενίσχυσης για πρόσληψη εργαζοµένων σε 
µειονεκτική θέση δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιµων δαπανών. 
   Εργαζόµενοι µε αναπηρία: Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 75% των επιλέξιµων 
δαπανών. 
   Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζοµένων µε αναπηρία: Η ένταση της ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) των επιλέξιµων δαπανών. 
   Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση: Η ένταση της 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιµων δαπανών.  
   Οι  δαπάνες όλων των κατηγοριών ενισχύονται µέχρι ποσοστού 30% επί του συνολικού 
ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων. 
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ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
 
1. Ψηφιακός και τεχνολογικός µετασχηµατισµός επιχειρήσεων 
 
   Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που έχουν ως αντικείµενο την τεχνολογική 
αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων, την εισαγωγή νέων ψηφιακών λειτουργιών και 
διαδικασιών και τον συνδυασµό µεθόδων παραγωγής µε σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών 
και επικοινωνιών. 
   Για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 
80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
   Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση δεν περιλαµβάνει το κίνητρο της 
επιχορήγησης εκτός από τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων όπου χορηγείται στο 80% 
του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
   Για όλες τις επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο 100% του ισχύοντος Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε   περιοχές ορεινές, παραµεθόριες (σε απόσταση 30 
χιλιοµέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 
3.100 κατοίκων) 
 
2. Πράσινη µετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθµιση επιχειρήσεων 
 
   Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που έχουν ως αντικείµενο την προστασία του 
περιβάλλοντος, καθώς και λοιπές υφιστάµενες επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε την 
προϋπόθεση υλοποίησης δαπανών για µέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
   Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
   Τα κίνητρα χορηγούνται στο 100% του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 
εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε   περιοχές ορεινές, παραµεθόριες (σε απόσταση 30 
χιλιοµέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 
3.100 κατοίκων) 
 
 
3. Νέο Επιχειρείν 
 
   Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία εµπίπτουν στην πρωτογενή 
παραγωγή, στη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, στην 
έρευνα και εφαρµοσµένη καινοτοµία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό µετασχηµατισµό, στη 
µεταποίηση λοιπών προϊόντων πλην των γεωργικών και στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
   ∆ικαιούχοι είναι υπό σύσταση πολύ µικρές και µικρές ςπιχειρήσεις στο κεφάλαιο των 
οποίων συµµετέχουν µόνο φυσικά πρόσωπα χωρίς προηγούµενη επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και χωρίς προηγούµενη µετοχική συµµετοχή σε εταιρείες µε εξαίρεση κατοχής 
µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 
   Τα  ποσοστά  ενισχύσεων  για  τις  επιλέξιµες  δαπάνες  αρχικών επενδύσεων  χορηγούνται  
στο  εκατό  τοις  εκατό  (100%)  του ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
 
 
4. Καθεστώς ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 
 
   Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων 
∆ίκαιης Μετάβασης (Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, περιφέρεια Κρήτης, ∆ήµος 
Μεγαλόπολης, Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) µε στόχο τη στήριξη της 
απασχόλησης, την ανάπτυξη των περιοχών και την µετάβαση σε µία κλιµατικά ουδέτερη 
οικονοµία. 
   Για τις δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων ισχύουν τα ανώτατα ποσοστά από το χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται 
στο ανώτατο προβλεπόµενο ποσοστό του Γ.Α.Κ. 
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5. Έρευνα και εφαρµοσµένη καινοτοµία 
 
   Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που 
προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρµογή ιδεών και τεχνολογιών 
που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη. 
   Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων. Για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται 
στο ανώτατο προβλεπόµενο ποσοστό του Γ.Α.Κ. 
 
 
6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων – 
αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. 
 
   Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της µεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων και της αλιείας. Ειδικότερα: 
- της πρωτογενούς παραγωγής 
- της µεταποίησης των γεωργικών προϊόντων 
- της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
   Για  τις  πολύ  µικρές  και  µικρές  επιχειρήσεις  το κίνητρο  της  επιχορήγησης χορηγείται  
στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά  για  τα  
επενδυτικά  σχέδια  που  περιγράφονται  στις προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου, το 
κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου, εκτός 
της περίπτωσης όπου το επενδυτικό  σχέδιο υλοποιείται σε διατηρητέο κτίριο (90% του 
ανώτατου ορίου.) 
   Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαµβάνει όλα τα είδη πλην της 
επιχορήγησης στο 80% του Χάρτη περιφερειακών Ενισχύσεων ή στο 100%, εκτός της 
περίπτωσης 4 που χορηγείται στο 90%, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Ανήκουν στον τοµέα της αγροδιατροφής. 
2. Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές, ορεινές περιοχές, 
παραµεθόριες (εντός των 30 χλµ. από τα σύνορα), νησιωτικές περιοχές (νησιά µε πληθυσµό 
µικρότερο των 3.100 κατοίκων). 
3. Επιχειρήσεις  των  οποίων  τα  επενδυτικά  έργα    υλοποιούνται  σε  Βιοµηχανικές  και  
Επιχειρηµατικές Περιοχές  (Β.Ε.Π.Ε.), Επιχειρηµατικά  Πάρκα  (Ε.Π.),  Τεχνολογικά  Πάρκα  
και  Θύλακες  υποδοχής Καινοτόµων  ∆ραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.Τ), Οργανωµένους  
Υποδοχείς  µεταποιητικών  και  Επιχειρηµατικών  ∆ραστηριοτήτων  (Ο.Υ.Μ.Ε.∆),  εφόσον  
δεν  αφορούν σε εκσυγχρονισµό ή επέκταση υφιστάµενων δοµών της επιχείρησης. 
4. Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε κτήρια που είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα. 
5. Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε επαναλειτουργία βιοµηχανικών µονάδων που έχουν 
παύσει την λειτουργία της. Η αξία του πάγιου εξοπλισµού της της βιοµηχανικής µονάδας η 
οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει πρέπει να καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον το 50% του 
ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 
6. Περιοχές  που  έχουν  πληγεί  από  φυσικές  καταστροφές,  σύµφωνα  µε  απόφαση  της  
Κυβερνητικής  Επιτροπής  Κρατικής Αρωγής. 
Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται στο 
ανώτατο προβλεπόµενο ποσοστό του Γ.Α.Κ. 
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7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα 
 
   Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία εµπίπτουν στον τοµέα της 
µεταποίησης πλην της µεταποίησης των γεωργικών προϊόντων. 
   Για  τις  πολύ  µικρές  και  µικρές  επιχειρήσεις  το κίνητρο  της  επιχορήγησης χορηγείται  
στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.  
   Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαµβάνει όλα τα είδη πλην της 
επιχορήγησης στο 80% του Χάρτη περιφερειακών Ενισχύσεων ή στο 100%, εκτός της 
περίπτωσης 4 που χορηγείται στο 90%, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές, ορεινές περιοχές, 
παραµεθόριες (εντός των 30 χλµ. από τα σύνορα), νησιωτικές περιοχές (νησιά µε πληθυσµό 
µικρότερο των 3.100 κατοίκων). 
2. Τα επενδυτικά έργα  υλοποιούνται σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές 
(Β.Ε.Π.Ε.), Επιχειρηµατικά Πάρκα (Ε.Π.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες υποδοχής 
Καινοτόµων ∆ραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ), Οργανωµένους Υποδοχείς µεταποιητικών και 
Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.∆), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισµό ή 
επέκταση υφιστάµενων δοµών της επιχείρησης. 
4. Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε κτίρια που είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα. 
5. Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε επαναλειτουργία βιοµηχανικών µονάδων που έχουν 
παύσει την λειτουργία τους. Η αξία του πάγιου εξοπλισµού της βιοµηχανικής µονάδας, η 
οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει πρέπει να  καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον το 50% του 
ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 
6. Περιοχές  που  έχουν  πληγεί  από  φυσικές  καταστροφές,  σύµφωνα  µε  απόφαση  της  
Κυβερνητικής  Επιτροπής  Κρατικής Αρωγής. 
   Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται στο 
ανώτατο προβλεπόµενο ποσοστό του Γ.Α.Κ.    
 
 
 
8. Επιχειρηµατική εξωστρέφεια 
 
   Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία αναπτύσσουν επιχειρηµατική 
εξωστρέφεια και εξαγωγικές δραστηριότητες σε ποσοστό που προσ-διορίζεται µε την 
απόφαση προκήρυξης 
   Για  τις πολύ  µικρές  και  µικρές  επιχειρήσεις το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 
80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
   Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαµβάνει όλα τα είδη εκτός της 
επιχορήγησης. 
   Για όλες τις επιχειρήσεις η ενίσχυση για όλα τα είδη ενίσχυσης κυµαίνεται στο  100% 
εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
   Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές, ορεινές περιοχές, 
παραµεθόριες (εντός των 30 χλµ. από τα σύνορα), νησιωτικές περιοχές (νησιά µε πληθυσµό 
µικρότερο των 3.100 κατοίκων). 
   Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται στο 
ανώτατο προβλεπόµενο ποσοστό του Γ.Α.Κ. 
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9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων 
 
Ενισχύονται τουριστικά επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν: 
1.   Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον 4 αστέρων. 
2.  Εκσυγχρονισµό  ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που ανήκουν  ή  
αναβαθµίζονται  σε  κατηγορία  3 αστέρων  µετά  την πενταετία από την έναρξη λειτουργίας 
της µονάδας ή την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης  της  προηγούµενης  επένδυσης,  καθώς  και 
εκσυγχρονισµό µη  κύριων τουριστικών  καταλυµάτων,  εφόσον αναβαθµίζονται σε κατηγορία 
τριών (3) τουλάχιστον αστέρων. 
3.  Επέκταση  και  εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης  µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που 
έχουν διακόψει τη λειτουργία τους µε την  προϋπόθεση  ότι  στο  διάστηµα διακοπής  δεν  έχει 
γίνει αλλαγή χρήσης κτηρίου και ότι αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων. 
4. Ίδρυση,  επέκταση  και  εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης  µορφής Τουριστικών  
Οργανωµένων  κατασκηνώσεων  τα  οποία  ανήκουν    ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία 
τουλάχιστον 3 αστέρων. 
5. Ίδρυση και εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων  εντός 
χαρακτηρισµένων  παραδοσιακών  ή  διατηρητέων κτηρίων,  τα  οποία  ανήκουν  ή  
αναβαθµίζονται  σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων. 
6.  ‘Ίδρυση,  επέκταση  και  εκσυγχρονισµό  σύνθετων  τουριστικών καταλυµάτων,  όπως  
ορίζονται  στον ν.  4276/2014  (Α΄ 155),  που κατατίθενται  ως  ενιαία  σχέδια.  ∆εν  
περιλαµβάνονται  τα  προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις. 
7. ‘Ίδρυση και εκσυγχρονισµό µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων εφόσον,  α)  φέρουν  
διακριτό  τίτλο  «ξενώνας  φιλοξενίας»,  β) υλοποιούνται  εντός  παραδοσιακών  οικισµών  σε  
µια  από  τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύµφωνα µε τον ΕΛ.ΣΤΑΤ, ii) 
παραµεθόριες (σε  απόσταση  30  χιλιοµέτρων  από  τα  σύνορα), iii) νησιωτικές περιοχές, 
(νησιά  µε  πληθυσµό µικρότερο των  3.100 κατοίκων), γ)  κατατάσσονται  σε  κατηγορία  (5)  
κλειδιών και  δ) διατηρούν ελάχιστο αριθµό 20 ενοικιαζόµενων δωµατίων. 
8. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo  hotels),  όπως  
ορίζονται στον  ν.  4276/2014,  υπό  την προϋπόθεση  ότι  η  µεταβίβαση  ή  η  µακροχρόνια  
µίσθωση ενισχυόµενων τµηµάτων  αυτών  λαµβάνει  χώρα  µετά  τη  λήξη  της τήρησης των 
µακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης. 
   Για  τις  πολύ  µικρές  και  µικρές  επιχειρήσεις το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 
80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
   Για  τις  µεσαίες  και  µεγάλες  επιχειρήσεις  η  ενίσχυση  περιλαµβάνει  όλα  τα  είδη  
ενίσχυσης εκτός  της  επιχορήγησης  και χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
   Για  τις  πολύ  µικρές  και  µικρές  επιχειρήσεις  χορηγείται  το  100%  του  κινήτρου  της  
επιχορήγησης  του  ισχύοντος  Χάρτη Περιφερειακών  Ενισχύσεων,  εκτός  της  περίπτωσης  
5  που  χορηγείται  στο  90%,  εφόσον  συντρέχουν οι  προϋποθέσεις  της επόµενης 
παραγράφου. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων. Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση 
περιλαµβάνει όλα τα κίνητρα  πλην της επιχορήγησης, στο 100% του ισχύοντος  Χάρτη  
Περιφερειακών  Ενισχύσεων,  εκτός  της  περίπτωσης  2  που  χορηγείται  στο  90%,  εφόσον  
συντρέχουν  οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραµεθόριες (σε απόσταση 
30 χιλιοµέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 
3.100 κατοίκων) 
2. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα. 
3.  Περιοχές  που  έχουν  πληγεί  από  φυσικές  καταστροφές,  σύµφωνα  µε  απόφαση  της  
Κυβερνητικής  Επιτροπής  Κρατικής Αρωγής. 
Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιµες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, 
παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόµενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού. 
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10. Εναλλακτικές µορφές τουρισµού 
   Τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε εγκαταστάσεις: 
α. ειδικής τουριστικής υποδοµής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς 
λιµένες, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαµατικού του- ρισµού 
[µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού θερµαλισµού, κέντρα 
θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού 
τουρισµού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόµια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 
4276/2014 (Α΄155), 
β. αγροτουρισµού ή οινοτουρισµού ή γεωτουρισµού ή πολυλειτουργικών αγροκτηµάτων, 
γ. τουριστικών καταλυµάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping, 
δ. καταδυτικού τουρισµού, σύµφωνα µε τον ν. 4688/ 2020 (Α΄ 101). 
   Για  τις  πολύ  µικρές  και  µικρές  επιχειρήσεις το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 
80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις οι ενισχύσεις χορηγούνται στο 80% του ανώτατου 
ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
   Για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις χορηγείται το 100 (εκτός της περίπτωσης που τα 
επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια και χορηγείται στο 90%), εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου. Τα λοιπά είδη κινήτρων 
χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Για τις µεσαίες 
και µεγάλες επιχειρήσεις χορηγείται το 100% (εκτός της περίπτωσης που τα επενδυτικά 
σχέδια υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια και χορηγείται στο 90%), εφόσον συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραµεθόριες (σε απόσταση 
30 χιλιοµέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 
3.100 κατοίκων). 
2. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα. 
3.  Περιοχές  που  έχουν  πληγεί  από  φυσικές  καταστροφές,  σύµφωνα  µε  απόφαση  της  
Κυβερνητικής  Επιτροπής  Κρατικής Αρωγής. 
   Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιµες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, 
παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόµενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού. 
 
 
11. Μεγάλες επενδύσεις 
   Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση µεγάλων επενδυτικών σχεδίων, 
προϋπολογισµού που υπερβαίνει το ποσό των (15.000.000) ευρώ, εξαιρουµένων αυτών που 
εµπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων α) της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και 
µεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας β) της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και 
γ) των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 
   Για  τις  πολύ  µικρές  και  µικρές  επιχειρήσεις το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 
80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
   Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις οι ενισχύσεις χορηγούνται στο 80% του ανώτατου 
ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ενώ περιλαµβάνονται όλα τα κίνητρα πλην της 
επιχορήγησης. 
   Για  τις  πολύ  µικρές  και  µικρές  επιχειρήσεις  χορηγείται  στο 100% (εκτός  της 
περίπτωσης  όπου  τα  επενδυτικά  σχέδια υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια που χορηγείται 
στο 90%), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου. Τα λοιπά είδη 
κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Για τις 
µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαµβάνει όλα τα κίνητρα, 100% του 
ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (εκτός της περίπτωσης που τα επενδυτικά 
σχέδια υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια και χορηγείται στο 90%), εφόσον συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραµεθόριες (σε απόσταση 
30 χιλιοµέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 
3.100 κατοίκων) 
2. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα. 
3.  Περιοχές  που  έχουν  πληγεί  από  φυσικές  καταστροφές,  σύµφωνα  µε  απόφαση  της  
Κυβερνητικής  Επιτροπής  Κρατικής Αρωγής. 
Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιµες δαπάνες εκτός περιφερειακών Ενισχύσεων, 
παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόµενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού. 
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12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας 
 
   Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που εµπίπτουν 
στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (µικροηλεκτρονική, υπολογιστές 
υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεµένα και αυτόνοµα οχήµατα, κυβερνοασφάλεια, 
προσωποποιηµένη ιατρική και υγεία, βιοµηχανία χαµηλών εκποµπών άνθρακα, υδρογόνο, 
διαδίκτυο των πραγµάτων). 
   Για  τις  πολύ  µικρές  και  µικρές  επιχειρήσεις το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 
80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 
Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαµβάνει όλα τα κίνητρα πλην αυτό 
της επιχορήγησης, τα οποία χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
   Για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις χορηγείται στο 100% εφόσον συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαµβάνει όλα τα κίνητρα σε ποσοστό 
100% του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
1. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραµεθόριες (σε απόσταση 
30 χιλιοµέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 
3.100 κατοίκων) 
2. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα. 
3.  Περιοχές  που  έχουν  πληγεί  από  φυσικές  καταστροφές,  σύµφωνα  µε  απόφαση  της  
Κυβερνητικής  Επιτροπής  Κρατικής Αρωγής 
   Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιµες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, 
παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόµενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού. 
 
 
 
13. Επιχειρηµατικότητα 360

ο
 

 
   Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόµο (πλην συγκεκριµένων κατηγοριών για τις οποίες 
θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα), και τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων 
και τη πραγµατοποίηση πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονοµίας. 
   Για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις χορηγείται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του 
κινήτρου της επιχορήγησης του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις 
εκατό (100%) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου. Τα λοιπά 
είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
   Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαµβάνει όλα τα κίνητρα και 
χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
   Για  όλες  τις  επιχειρήσεις  τα  κίνητρα  χορηγούνται  στο  100%  του  ισχύοντος  Χάρτη  
Περιφερειακών  Ενισχύσεων,  εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις (εκτός της 
περίπτωσης 2 που χορηγείται στο 90%): 
1. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραµεθόριες (σε απόσταση 
30 χιλιοµέτρων από τα σύνορα), ή  νησιωτικές περιοχές, (νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 
3.100 κατοίκων). 
2. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα. 
3.  Περιοχές  που  έχουν  πληγεί  από  φυσικές  καταστροφές,  σύµφωνα  µε  απόφαση  της  
Κυβερνητικής  Επιτροπής  Κρατικής Αρωγής. 
   Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιµες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 
παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόµενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το ενηµερωτικό αυτό φυλλάδιο αποτελεί µια προσπάθεια περίληψης του Αναπτυξιακού Νόµου 
4887/2022 και κωδικοποίησης του (συγκέντρωση όλης της σχετικής µε αυτόν νοµοθεσίας σε ένα 
έντυπο) µε σκοπό την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και σε καµία περίπτωση δεν έχει σκοπό να 
αντικαταστήσει αυτόν. Οι επενδυτές θα πρέπει να συµβουλεύονται το επίσηµο κείµενο του νόµου πριν 
την υλοποίηση οποιασδήποτε φάσης της επένδυσης τους. ∆εν φέρουµε ευθύνη για ενδεχόµενα 
τυπογραφικά λάθη. 
 

 


