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Δικαιούχοι Ενισχύσεων (§1, Άρθρο 13) 
 Ατομική επιχείρηση με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού 

διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή - 

πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, 

 Εμπορική εταιρεία, 

 Συνεταιρισμός, 

 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, 

Ομάδες  

 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις 

Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 

(Α.Ε.Σ.), 

 Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν 

ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του 

επενδυτικού σχεδίου, 

 Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα 
 Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: 

 δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, 

 δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά 

υπηρεσιών, 

 δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα 

τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22 

 
Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (Άρθρο 16) 

1. Δημιουργία νέας μονάδας, 

2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, 

3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν 

έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι ενισχυόμενες δαπάνες 

υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχιστον τη λογιστική 

αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία 

αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης 

υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου 
4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες 

επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του 

ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να 

εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν 

δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, 

θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, 

Κατά την εξέταση των ανωτέρω προϋποθέσεων εφαρμόζεται η έννοια του 

ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4.  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα (Άρθρο 14) 
Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. 
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Ελάχιστο ύψος επένδυσης (Άρθρο 15) 
Μεγάλες Επιχειρήσεις :  1.000.000 

Μεσαίες Επιχειρήσεις :   500.000 

Μικρές Επιχειρήσεις :    250.000 

Πολύ Μικρές : 100.000 

 ΚΟΙΝΣΕΠ  

 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.)   

 Αστικοί Συνεταιρισμοί,  

 Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.),  

 Οργανώσεις Παραγωγών Ο.Π.),  

 Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). 

     

50.000 

 

 Όροι Υπαγωγής 
 

(Άρθρο 17, παρ. 5.) 

Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των επτακοσίων 

χιλιάδων (700.000) ευρώ συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, 

το πρότυπο της οποίας αποτελεί παράρτημα της οικείας προκήρυξης 

καθεστώτος. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων 

Αξιολογητών του άρθρου 117, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις 

διατάξεις που αφορούν στην άσκηση ιδιωτικού έργου. Το πρόσωπο που 

υπογράφει την έκθεση πιστοποίησης δεν συμμετέχει υπό οιαδήποτε ιδιότητα 

στην Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 118, για όσα επενδυτικά σχέδια έχει 

υποβάλλει την εν λόγω έκθεση πιστοποίησης.      

 

 

 

Επενδυτικά σχέδια ≤ 300.000€ 

 

 

 

 

Επενδυτικά σχέδια > 300.000€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β΄ Κατηγορίας Βιβλία 

Γ΄ Κατηγορίας Βιβλία 

(Άρθρο 25 ) 
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(Άρθρο 25, παρ.β) 

 

Τήρηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων       

 

 

 
(Άρθρο 6, παρ. 2γ) 

 

 

 

Τήρηση Νέων Θέσεων απασχόλησης 

 

6 χρόνια  

Σε περιπτώσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing), το παραπάνω 

διάστημα παρατείνεται για όσα 

επιπλέον έτη διαρκεί η 

σύμβαση μίσθωσης. 

 

5 χρόνια για Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

 

4 χρόνια για Μεσαίες 

επιχειρήσεις 

 

3 χρόνια για Μικρές 

επιχειρήσεις  
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Μη Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια (Παράρτημα Α, παρ.2): 
ΚΑΔ Περιγραφή 

02 Δασοκομία-Υλοτομία  

05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 

06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

09.1 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 

09.90.11 
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του 

άνθρακα και του χάλυβα 

36 
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση 

ΑΠΕ. 

41 Κατασκευές κτηρίων. 

42 Έργα πολιτικού μηχανικού. 

43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών. 

46 Χονδρικό εμπόριο με την επιφύλαξη της περ. ζ) της παρ.4 

47 Λιανικό εμπόριο. 

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών  

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της παρ. 4 περ. β΄. 

55 Καταλύματα, με την επιφύλαξη της παρ. 4 περ. γ΄. 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. 

64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία. 

66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. 

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 

69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες. 

70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης. 

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις. 

73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς. 

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες. 

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης. 

78 Δραστηριότητες απασχόλησης. 

79 
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες. 

80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας. 

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους. 

82 
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς 

τις επιχειρήσεις. 

84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 

85 Εκπαίδευση. 

86 
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας & ιατρικού τουρισμού. και 

με την επιφύλαξη της περ. ε) της παρ.4. 

87 
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος εξαιρούμενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού 

υγείας και ιατρικού τουρισμού και με την επιφύλαξη της περ. ε) της παρ. 4.  

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος. 

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση. 

91 
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της 

παρ.3. 

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα. 

93 
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη της υποπερ.ζζ) της περ. γ) 

και της περ. στ) της παρ. 4. 

94 Δραστηριότητες οργανώσεων. 

95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης. 

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των περ. γ) και η) της παρ. 4. 

97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού. 

98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση. 

99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων. 
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Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (Παράρτημα Α§ 3)  
Στον μη υπαγόμενο στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ΚΑΔ -91- κατ’ 

εξαίρεση ενισχύονται οι δραστηριότητες: 

α. 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών), 

β. 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων).  

 

Στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, 

(§4α, Άρθρο 7) 

κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια ενέργειας, κατ’ εξαίρεση 

ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια: 

αα)  Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MW, 

σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ. 651/2014) και τον ν. 

3468/2006 (Α’ 129), όπως ισχύει. 

ββ)  Μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, σύμφωνα με 

το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ. 651/2014). 

γγ)  Υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι 

πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και 

ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, καθώς και 

στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) σύμφωνα με το άρθρο 41 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 651/2014. 

δδ)  Παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ. 651/2014). 

εε)  Ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 

σύμφωνα με τον ν. 4342/2015 (Α’ 143) και το άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΚ) 

(αριθ. 651/2014). 

στστ) Παραγωγής 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 (ΕΚ) (αριθ. 651/2014), καθώς και μετατροπής 

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, 

σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ. 651/2014).  

 

(§4β, Παράρτημα Α) 

Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά 
δραστηριοτήτων κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι: 

 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)], 

 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και  

 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού 

προς τρίτους (logistics)]. 

 52.21.24.00 [Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης] - Ενισχύονται κατ’ εξαίρεση 

επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών 

ιδιωτικής χρήσεως  επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα 

(40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός 

Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις 

χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης 

δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων. 
 52.21.26.01 (Υπηρεσίες επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων), 

για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές 
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Τουρισμός (§4γ, Παράρτημα Α) 

 

Ιδρύσεις ξενοδοχείων (§4γ. γα.) 
Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) 

αστέρων.  

 

Εκσυγχρονισμοί ξενοδοχείων (§4γ. γβ.)  
Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή 

αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) 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 (3) τουλάχιστον αστέρων. 
 

Επέκταση και Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων (§4γ. γγ.)  
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 (4) αστέρων, 

 
Ίδρυση Επέκταση και Εκσυγχρονισμός camping (§4γ. γδ.)  
Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών 

Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 

κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων και glamping, 

 

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα 

κτίρια (§4γ. γε.)  
Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός 

χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή 

αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, 
 

Σύνθετα τουριστικά καταλύματα (§4γ. γ.στ.)  
Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), 

εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση 

κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία 

επενδυτικά σχέδια. 

 

Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (§4γ. γζ.) 
Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, 

τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού 

τουρισμού [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). 
 

Εγκαταστάσεων Αγροτουρισμού ή Οινοτουρισμού (§4γ. γη.) 
Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού,  
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Ίδρυσης ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) (§4γ.γθ.) 
Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 

155), 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, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 21 του παρόντος. 

 

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων 

(§4γ.γι.) 
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον  

α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,  

β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:  

i)  ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των 

δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος 

της Αθήνας,  

ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα 

σύνορα,  

iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,  

γ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και  

δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων 
 
 

Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού υπάγονται εφόσον έχει παρέλθει πενταετία 

από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.  

 

Εγκαταστάσεων καταδυτικού τουρισμού (§4γ.για.) 
Εγκαταστάσεων καταδυτικού τουρισμού. 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού 

και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, η οποία δεν μπορεί να 

τροποποιηθεί πριν από την παρέλευση διετίας από την έκδοσή της, δύνανται να 

καθορίζονται περιοχές της Επικράτειας, οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής μιας ή περισσότερων υποπεριπτώσεων της περ. γ) ή και από είδη 

ενισχύσεων των καθεστώτων των υποκεφαλαίων Θ και Ι του Μέρους Β 

 

Τομέας Ανθρώπινης Υγείας (§4ε) 
Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ’ εξαίρεση 

ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και 

αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) 

και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων 

με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου. Ομοίως κατ’ εξαίρεση 

ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας με 

Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 87.30.11.01. 
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Τομέας Αθλητικών δραστηριοτήτων (§4στ) 
Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι Κ.Α.Δ. 93:  

α. 93.11.10.01 υπηρεσίες γηπέδων (όπως 4x4, 5x5 κ.λ.π), ιδίως ποδοσφαίρου, 

καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κ.λ.π. και  

β. 93.11.10.03 υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας). 

 

Τομέας Χονδρικού εμπορίου (§4ζ) 
Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια 

των Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16 που υλοποιούνται στα νησιά, 

για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.  

Ομοίως κατ’ εξαίρεσην ενισχύονται επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.46 - Xονδρικό 

Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων μόνο για το καθεστώς ενισχύσεων 

«Επιχειρηματική εξωστρέφεια».  

 

Άλλες δραστηριότητες παροχής Υπηρεσιών (§4η) 
Στον τομέα των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών κατ’ 

εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ 96.01.19.02 υπηρεσίες 

Μηχανικών Πλυντηρίων και 96.01.13.01 υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων. 

 

Ενημέρωση & Επικοινωνία (§4θ) 
Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων 

εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, 

τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων. 
 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (§4ι) 
Στον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα 

επενδυτικά σχέδια του Κ.Α.Δ. 68.32.13.00 για επιχειρήσεις ανάπτυξης και 

διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και 

υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων, μόνο για τα 

καθεστώτα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» και «Επιχειρηματικότητα 360ο». 

 

Δραστηριοτήτες μηχανικών (§4ια) 
Στον τομέα των δραστηριοτήτων μηχανικών κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα 

επενδυτικά σχέδια του Κ.Α.Δ. 71.20 για επιχειρήσεις τεχνικών δοκιμών και 

αναλύσεων, μόνο για το καθεστώς «Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία» 
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Ποσοστό χρηματοδότησης (Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων) 

(Κυκλάδες, Δωδεκάνησα)  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεγάλες 

Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Μικρές 

επιχειρήσεις 

30% 40% 50% 

 

έως 50.000.000 

το 100%  

της επιτρεπόμενης 

ενίσχυσης 

έως 100.000.000 

το 50%  

της επιτρεπόμενης 

ενίσχυσης 

10.000.000€ 

 Συνολικό ποσό ενίσχυσης συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 

 

20.000.000€ μεμονωμένη επιχείρηση 

30.000.000€ σύνολο συνεργαζόμενων ή 

συνδεδεμένων 

+50% για φορολογική απαλλαγή (με εξαίρεση 

τα όσα ορίζονται στο καθεστώς της Δίκαιης 

αναπτυξιακής μετάβασης) 

 Μεγάλες Επενδύσεις 
 

 Συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά μεμονωμένη επιχείρηση 
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Ενισχυόμενες δαπάνες  (Άρθρο 6) 

 (α) επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 

η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων 

καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και για 

κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία 

και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου 

των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Ο συντελεστής γίνεται 

60% σε όλες τις επενδύσεις του τομέα Τουρισμού και 70% για σχέδια του 

ΚΑΔ 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας  

εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)]. Στο εξήντα τοις εκατό (60%) 

διαμορφώνεται επίσης για τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν σε 

επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια. Ο ως άνω συντελεστής 

διαμορφώνεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) για επενδυτικά σχέδια που 

υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.  

η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων 

ενεργητικού όπως κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

επιχειρηματικής εγκατάστασης υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει 

να συντρέχουν σωρευτικώς: 

 η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει 

 η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος 

δεν σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης της περ. i 

εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται από υπάλληλο 

του αρχικού ιδιοκτήτη, 

 η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του 

ενεργητικού, τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω 

αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά 

τους, 

 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. 
 τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και υπό 

τον όρο ότι στην σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο 

εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της 

σύμβασης. 

 οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε 

κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

 (β) επενδυτικές δαπάνες σε 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 
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 εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. 

Οι ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής 

προϋποθέσεις: 

 να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που 

λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το 

οποίο χορηγείται η ενίσχυση, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ή για τρία(3) τουλάχιστον έτη στην 

περίπτωση των ΜμΕ. 

 

 να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, 

στην οποία χορηγείται η ενίσχυση, 

 να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν 

έχουν σχέση με τον αγοραστή. 

 Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία 

ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 30% του συνόλου των 

ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το 

ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 50%. 

 το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως 

αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για 

περίοδο δύο ετών από την δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό 

κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις 

περ. α΄ ή/και β΄ 

 Στην περίπτωση που οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το 

εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν 

από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά 

οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 α. Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των 

εργαζομένων αποτυπωμένη σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην 

επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με 

τις Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης υπαγωγής, 

 β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας θα πραγματοποιηθεί εντός τριών 

ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 

της επένδυσης, 

 γ. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης διατηρείται στη 

συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών 

για μεγάλες, τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών για μεσαίες επιχειρήσεις και τριών 

(3) τουλάχιστον ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης 

πλήρωσής της. 

 

Δεν ενισχύονται οι εξής δαπάνες: 

 Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, εκτός εάν αποτελούν τμήμα των δαπανών 

εκκίνησης του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν» του Μέρους Β΄ ή εντάσσονται στις 

περιπτώσεις των παρ. 3, 5 και 13 του Παραρτήματος Β΄ ή προβλέπονται στα 

άρθρα 25, 29 και 31 του Γ.Α.Κ., 

 Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν μέρος του 

ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ή είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού 

της επένδυσης, ή περιλαμβάνονται στις δαπάνες εκκίνησης του καθεστώτος «Νέο 

Επιχειρείν» του Μέρους Β΄ 



Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου 

1 4 / 2 2  

Επιμέλεια : Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ Κυκλάδων 
P:\4_ΤΜΗΜΑ_ΚΙΝΗΤΡΩΝ\1_ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ\1_ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ\10_Α_4887_2022\ΑΡΧΕΙΑ_ΝΟΜΟΥ4887\ΟΔΗΓΟΣ_NEOY_NOMOY_2022_ΕΚΔΟΣΗ 1_2022_ΝΕΟΣ_ΧΑΡΤΗΣ.DOCX 

 η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων, 

 Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς 

κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που 

αφορά, στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί 

 η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων 

 στοιχείων, 

 Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει 

κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί 

από το Δημόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 

4170/2014 (Α΄ 143), ή έχει μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, ή έχει αποκτηθεί επ’ αυτού δικαίωμα επιφανείας για τον σκοπό 

αυτόν για τόσα έτη όσα ορίζονται στη περ. β΄ του άρθρου 25 περί τήρησης 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων πλέον τεσσάρων (4) ετών από την πιστοποιηθείσα 

ημερομηνία ολοκλήρωσης. Οι μισθώσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν 

προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της επένδυσης, δύναται να καταρτίζονται και με 

ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 

αντίστοιχη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

και το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, 

ή καταχωρίζεται στο Κτηματολόγιο αρμοδίως. Μετά από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας μεταγραφής ή καταχώρισης στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, η 

μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα. 
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Παρεχόμενες Ενισχύσεις (Άρθρο 9) 
Φορολογική Απαλλαγή (§1α): 
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 νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή 

αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως 

ποσοστό επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας 

του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική 

μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό 

στις οικονομικές τους καταστάσεις, 

 

Επιχορήγηση (§1β): 
συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για τη κάλυψη 

τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως 

ποσοστό αυτών. 

 

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (§1γ): 
συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων 

χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού 

και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που 

εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της επένδυσης. 

 

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (§1δ): 
συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων 

εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν 

λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση. 

 

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος 

Β΄ που αφορά 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 είδη ενισχύσεων των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 παρέχονται μεμονωμένα ή 

συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού 

ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Το είδος ενίσχυσης της περ. δ΄ της παρ. 

1 παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες του μισθολογικού κόστους των 

νέων θέσεων εργασίας της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 
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Καθεστώτα Ενίσχυσης  
Τα επενδυτικά σχέδια στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο αφορούν στον Πρωτογενή τομέα, 

στη Μεταποίηση και στις Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, υπάγονται σε μία από τις 

παρακάτω κατηγορίες: 

 

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός µετασχηµατισµός επιχειρήσεων 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τις επιχειρήσεις 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.  

Δεν είναι προϋπόθεση η υλοποίηση αρχικής επένδυσης. 

2. Πράσινη µετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθµιση επιχειρήσεων 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τις επιχειρήσεις 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.  

Δεν είναι προϋπόθεση η υλοποίηση αρχικής επένδυσης. 

3. Νέο Επιχειρείν 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε υπό σύσταση Πολύ Μικρές & Μικρές 

Επιχειρήσεις στις οποίες μετέχουν στο κεφάλαιο μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία: 

α) δεν έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε εταιρείες, με την εξαίρεση κατοχής μετοχών 

εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.),  

β) δεν έχουν παρουσιάσει προηγουμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και  

γ) πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που εξειδικεύονται στις σχετικές προκηρύξεις. 

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον 

ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στις περιοχές Εδαφικών Σχεδίων 

Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις περιοχές αυτές να 

αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να επιτύχουν 

ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.  

Δεν είναι προϋπόθεση η υλοποίηση αρχικής επένδυσης. 

5. Έρευνα και εφαρµοσµένη καινοτοµία 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 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. Συμβάλουν στην ανάπτυξη τεχνολογία, 

στην οργανωτική καινοτομία, στην αποδοτικότερη αξιοποίηση της ενέργειας και 

μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της 

έρευνας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αύξηση της γνώσης.  

Δεν είναι προϋπόθεση η υλοποίηση αρχικής επένδυσης. 

6. Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων - 

αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε δραστηριότητες στους τομείς της πρωτογενούς 

γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων καθώς και της 

αλιείας- υδατοκαλλιέργειας. 
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7. Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα 

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε κλάδους Μεταποίησης πλην της μεταποίησης 

γεωργικών προϊόντων, στον κλάδο εφοδιαστικής αλυσίδας µε αντικείµενο την 

τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθµιση, καθώς και την 

καινοτόµο και εξωστρεφή ανάπτυξη και µεγέθυνση, µε στόχο την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Για τις πολύ 

µικρές και µικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, 

πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατό ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%). 

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται 100% σε μονάδες που υλοποιούνται σε 

ΒΙΠΕ-ΒΕΠΕ, σε ορεινές περιοχές και σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 

κατοίκων. 

8. Επιχειρηµατική εξωστρέφεια 

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όπου αναπτύσσουν επιχειρηματική εξωστρέφεια και 

εξαγωγικές δραστηριότητες και στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του 

εξωτερικού με την εξαγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών.  

Δεν είναι προϋπόθεση η υλοποίηση αρχικής επένδυσης. 

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων 

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ίδρυση-επέκταση-εκσυγχρονισμό με 

σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος 

10. Εναλλακτικές µορφές τουρισµού 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και 

στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών. 

11. Μεγάλες επενδύσεις 

Το ύψος της επένδυσης υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (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. 

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας 

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια 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).  

Δεν είναι προϋπόθεση η υλοποίηση αρχικής επένδυσης. 

13. Επιχειρηµατικότητα 360 

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 (εξαιρουμένων αυτών που 

εμπίπτουν στα καθεστώτα ενίσχυσης αγροδιατροφής, μεταποίησης-logistics, τουρισμού). 
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Σχετικά με τα ποσοστά ενίσχυσης (για όλα τα καθεστώτα) 

 Η επιχείρηση δύναται να αιτηθεί ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 

εφόσον ανήκει στις Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις. Ειδικά για τις 

περιοχές που ανήκουν στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 

4759/2020 (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη) δύναται να ορίζεται για τις μεσαίες 

επιχειρήσεις συνδυασμός των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φορολογικής 

απαλλαγής, το ίδιο θα ισχύει υπό περιορισμούς και για τα επενδυτικά σχέδια που 

υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, 

Έβρου και Ξάνθης. 

 Το ποσοστό ενίσχυσης με μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου ορίζεται στο 80% του 

Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

 Το επενδυτικό σχέδιο ενισχύεται με ποσοστό ενίσχυσης σύμφωνα με τον Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) στο 100% του εν λόγω ποσοστού, όταν 
πληροί τουλάχιστον μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο επιλέξιμο προς υπαγωγή στο καθεστώς Νέο 

Επιχειρείν ή στο καθεστώς Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ανεξαρτήτως 

μεγέθους). 

 Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές θα 
ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του νόμου (ορεινές, νησιωτικές με πληθυσμό 

< 3.100 κατοίκων, παραμεθόριες σε απόσταση 30 km από τα σύνορα 

(χερσαίες), πληγείσες από φυσικές καταστροφές). 

 Να υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο 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.), εφόσον δεν αφορούν σε 

εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης. 

 Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε κτήρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (στο 
90% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων). 

 Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε επαναλειτουργία βιομηχανικών 

μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου 
εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να 

επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) 

του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 
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Ποσοστά ανά είδος & ανά καθεστώς ενίσχυσης 

 

Ψηφιακός και τεχνολογικός µμετασχηματισμός επιχειρήσεων 
Πράσινη μετάβαση  

Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων 

 Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % 

Επιχορήγηση √  80% Χ.Π.Ε.* √  80% Χ.Π.Ε.* 

Φορολογική Απαλλαγή √ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

Χρηματοδοτική μίσθωση  √ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

Κόστος δημιουργούμενης 

απασχόλησης 
√ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

* Ορεινές περιοχές, περιοχές 30km από χερσαία σύνορα, νησιά με  < 3.100 
κατοίκους 

* 100% Χ.Π.Ε.   
* 100% 
Χ.Π.Ε. 

  

Νέο Επιχειρείν Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 

 Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % 

Επιχορήγηση √ - Χ.Π.Ε. √  Χ.Π.Ε. 

Φορολογική Απαλλαγή √ - Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

Χρηματοδοτική μίσθωση  √ - Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

Κόστος δημιουργούμενης 

απασχόλησης 
√ - Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

Κίνητρο χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου 

√ - Χ.Π.Ε.   Χ.Π.Ε. 

  

Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία 

Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και µμεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων - αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια 

 Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % 

Επιχορήγηση √  80% Χ.Π.Ε.* √  80% Χ.Π.Ε.* 

Φορολογική Απαλλαγή √ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

Χρηματοδοτική μίσθωση  √ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

Κόστος δημιουργούμενης 

απασχόλησης 
√ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

*Ορεινές περιοχές, περιοχές 30km. α πό σύνορα, νησιά με 

 < 3.100 κατοίκους, ΒΕΠΕ, ΕΠ, ΕΠΕΒΟ 
* 100% Χ.Π.Ε.    

* Ορεινές περιοχές, περιοχές 30km από χερσαία σύνορα, νησιά με  < 3.100 

κατοίκους, ΒΕΠΕ, ΕΠ, φυσικές καταστροφές, επαναλειτουργία βιομηχανικών 
μονάδων, διατηρητέα κτήρια.  

   
100% Χ.Π.Ε. 

(90% διατηρητέα) 
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Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα Επιχειρηματική Εξωστρέφεια 

 Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % 

Επιχορήγηση √  80% Χ.Π.Ε.* √  80% Χ.Π.Ε.* 

Φορολογική Απαλλαγή √ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

    Χρηματοδοτική μίσθωση  √ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

Κόστος δημιουργούμενης 

απασχόλησης 
√ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

* Ορεινές περιοχές, περιοχές 30km από χερσαία σύνορα, νησιά με  
 < 3.100 κατοίκους, ΒΕΠΕ, ΕΠ, ΕΠΕΒΟ, φυσικές καταστροφές, 

επαναλειτουργία βιομηχανικών      μονάδων, διατηρητέα κτήρια. 

* 100% Χ.Π.Ε. 

(90% διατηρητέα) 
   

* Ορεινές περιοχές, περιοχές 30km από χερσαία σύνορα, νησιά με  
 < 3.100 κατοίκους 

   100% Χ.Π.Ε. 

  

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 

 Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % 

Επιχορήγηση √  80% Χ.Π.Ε.* √  80% Χ.Π.Ε.* 

Φορολογική Απαλλαγή √ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

    Χρηματοδοτική μίσθωση √ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

Κόστος δημιουργούμενης 

απασχόλησης 
√ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

* Ορεινές περιοχές, περιοχές 30km από χερσαία σύνορα, νησιά με   

< 3.100 κατοίκους, φυσικές καταστροφές, διατηρητέα κτίρια. 

* 100% Χ.Π.Ε. 

(90% διατηρητέα) 
  

* 100% 
Χ.Π.Ε. (90% 

διατηρητέα) 

  

Μεγάλες Επενδύσεις Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας 

 Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % 

Επιχορήγηση √  80% Χ.Π.Ε.* √  80% Χ.Π.Ε.* 

Φορολογική Απαλλαγή √ √ Χ.Π.Ε. √ √ 80% Χ.Π.Ε.* 

    Χρηματοδοτική μίσθωση √ √ Χ.Π.Ε. √ √ Χ.Π.Ε. 

Κόστος δημιουργούμενης 
απασχόλησης 

√ √ Χ.Π.Ε. √ √ 80% Χ.Π.Ε.* 

* Ορεινές περιοχές, περιοχές 30km από χερσαία σύνορα, νησιά με   

< 3.100 κατοίκους, φυσικές καταστροφές, διατηρητέα κτίρια. 

* 100% Χ.Π.Ε. 

(90% διατηρητέα) 
   

* Ορεινές περιοχές, περιοχές 30km από χερσαία σύνορα, νησιά με  
< 3.100 κατοίκους, 

   
* 100% 
Χ.Π.Ε. 

  

Επιχειρηματικότητα 360ο 

 

 Μ.Π.Μ ΜΕΓΑΛΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ % 

Επιχορήγηση √  80% Χ.Π.Ε.* 

Φορολογική Απαλλαγή √ √ Χ.Π.Ε. 

    Χρηματοδοτική μίσθωση √ √ Χ.Π.Ε. 

Κόστος δημιουργούμενης 

απασχόλησης 
√ √ Χ.Π.Ε. 

* Ορεινές περιοχές, περιοχές 30km από χερσαία σύνορα, νησιά με  < 

3.100 κατοίκους, φυσικές καταστροφές, διατηρητέα  

* 100% Χ.Π.Ε. 

(90% διατηρητέα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Ορισμός ΜΜΕ επιχείρησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία 

επιχείρησης 

 

Κύκλος 

εργασιών 

 

Ε.Μ.Ε 

 

Σύνολο 

Ισολογισμού 

 

Μεσαία 

 

Μικρή 

 

Πολύ Μικρή 

 

<250 

 

<50 

 

<10 

 

≤ 50 εκ. € 

 

≤ 10 εκ. € 
 

 

≤ 2 εκ. € 

 

≤ 43 εκ. € 
 

 

≤ 10 εκ. € 
 

 

≤ 2 εκ. € 
 

ή 

ή 

ή 



Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου 

2 2 / 2 2  

Επιμέλεια : Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ Κυκλάδων 
P:\4_ΤΜΗΜΑ_ΚΙΝΗΤΡΩΝ\1_ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ\1_ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ\10_Α_4887_2022\ΑΡΧΕΙΑ_ΝΟΜΟΥ4887\ΟΔΗΓΟΣ_NEOY_NOMOY_2022_ΕΚΔΟΣΗ 1_2022_ΝΕΟΣ_ΧΑΡΤΗΣ.DOCX 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-2 

 

Παράβολα Νόμου 4887/2022  

     

 

     

     

     

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 

(Ως ποσοστό ‰ επί του Π/Υ) 

    

  Υποβολή   300,00≤0,001   

Έλεγχοι 50% ή 65% 300,00≤0,0005 

Επαναληπτικοί έλεγχοι  

(λόγω σοβαρών ελλείψεων) 
300,00≤0,001 

Αιτήματα Τροποποιήσεων 300,00≤0,0007 

Oι κωδικοί παραβόλων έχουν ως εξής: 

(7852) Αίτηση Υπαγωγής 

(7853) Αίτηση Τροποποίησης 

(7854) Αίτηση Ελέγχου 

 

 
 


