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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος, είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα, πλην 

συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων 

και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής 

οικονομίας 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 

4887/2022  
Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 

«Επιχειρηματικότητα 360» 

 
 

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κανονισμός (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ΓενικόςΑπαλλακτικός 

Κανονισμός (Γ.Α.Κ.)] (EE L 187). 

  

Η υπό στοιχεία C(2002) 25 final/6.1.2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία 

ενέκρινε τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα (1 Ιανουαρίου 2022 - 31 

Δεκεμβρίου 2027) - Κρατική ενίσχυση SA. 100372 (2021/N) - Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε 

με την υπό στοιχεία C(2022) 5087 final/14.7.2022 πράξη της. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 

150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος 

ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα υπόλοιπα 75.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη 

ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης 

του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. 

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

1. Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχονται τα ακόλουθα 

είδη ενισχύσεων:  

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή 

φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία 

προκύπτουν με βάση την οικεία 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 ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό 

επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του 

καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με 

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο 

τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις. 

β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού 

ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού 

σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. 

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη 

από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και 

εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής 

ΤΤΜΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΠΕ 
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μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη μετά την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της επένδυσης. 

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται 

στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων 

εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις 

οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.  

 

2. 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.  

 

3. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής 

απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης 

του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως προβλέπονται στην παρ. 1. Για τις 

μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα, πλην της 

επιχορήγησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.  

 

4. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές 

ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό 

εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30% 

για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές 

διατάξεις της παρούσας ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής 

απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) 

αντίστοιχα.  

 

5. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και για 

το μέρος που αφορά την συμβατική επένδυση παρέχεται είτε το κίνητρο της επιχορήγησης είτε 

το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, χωρίς να δύνανται τα συγκεκριμένα κίνητρα να 

αποτελέσουν μίγμα της ενίσχυσης αυτής.  

 

6. Για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 παρέχονται τα 

κίνητρα της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής. Το είδος της ενίσχυσης είναι το 

αντίστοιχο της αρχικής επένδυσης και των δαπανών των Περιφερειακών Ενισχύσεων. Σε 

περίπτωση ενίσχυσης της αρχικής επένδυσης με το κίνητρο της επιδότησης της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, το είδος κινήτρου είναι το προτεινόμενο από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου και 

με τις προϋποθέσεις της παρ. 3.  

 

7. Στα επενδυτικά σχέδια της παρ. 5 του άρθρου 5 παρέχονται όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην 

της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν 

καθεστώς είναι η 9η Ιανουαρίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 

10η Απριλίου 2023. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς 

επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά 

τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες 

μορφές: 
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• εμπορική εταιρεία 

• συνεταιρισμός 

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) 

• Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, 

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

• 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  

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ 

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται με βάση 

το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται σε: 

• 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις 

• 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις 

• 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις 

• 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις 

• 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και 

τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες 

Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  

1α. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 

του ν. 4887/2022, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της 

αγροδιατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων - αλιείας 

των άρθρων 65 έως 71, της μεταποίησης - εφοδιαστικής αλυσίδας των άρθρων 72 έως 77, της 

ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων των άρθρων 84 έως 90 και των εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού των άρθρων 91 έως 97. 

 

β. Για τα επενδυτικά σχέδια:  

i. εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια (ΚΑΔ 08.11.11) 

και εξόρυξης γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) 

(ΚΑΔ 08.11.12), όταν πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις με υφιστάμενη ή μέχρι την 

ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της εξόρυξης, αποκτηθείσα, μεταποιητική 

δραστηριότητα.  

ii. αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, (ΚΑΔ 36.00.20.01), όταν πραγματοποιούνται σε 

νησιώτικες περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο 

κόστος τους.  

iii. Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 

ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59 και 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3, 63.11.2, 

63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios».  

iv. Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΔ 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. 

v. Υπηρεσιών γηπέδου (ΚΑΔ 93.11.10.01) με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και 

Υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για 

αθλητικούς σκοπούς.  

vi. Υπηρεσιών Μηχανικών Πλυντηρίων (ΚΑΔ 96.01.19.02) και Υπηρεσιών Σιδερωτηρίου 

Ρούχων (ΚΑΔ 96.01.13.01) των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, 

υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος υπερβαίνει 

το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.  
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vii. Δημιουργίας 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, 

με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.  

viii. Παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος άνω του ενός 

(1) εκατομμυρίου ευρώ. 

 

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής 

επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α. Δημιουργία νέας μονάδας.  

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.  

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή 

υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι 

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.  

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.  

 

3. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται δύναται να περιλαμβάνουν και επιπρόσθετες 

επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 7 «Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων».  

 

4. Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αναπτύσσονται σε έκαστη Περιφερειακή Ενότητα και 

δύνανται να διαχωρίζονται σε τμήματα αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα μέρη του ιδίου - ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει χαρακτήρα 

αρχικής επένδυσης, πλην όμως διέπονται από διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, ή διαφέρουν στην 

ένταση της οριζόμενης ενίσχυσης. Στις περιπτώσεις που το επενδυτικό σχέδιο διαρθρώνεται σε 

τμήματα, οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να είναι απόλυτα διακριτές και διέπονται από τις 

διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσης στο σύνολό τους. 

 

5. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις προς ΜΜΕ 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του Γ.Α.Κ. και την παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4887/2022. Τα 

επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.  

 

6. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να πληρούν του σύνολο των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου 

Ι του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014 καθώς και τις προϋποθέσεις των εφαρμοζόμενων κατά 

περίπτωση άρθρων του ιδίου Κανονισμού. 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ 

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με 

εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών) με την προϋπόθεση ότι 25% του 

ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική 

ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. 

  

Η συμμετοχή του φορέα στο ενισχυόμενο κόστος συμβατικής επένδυσης υπολογίζεται στο 

σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της αιτούμενης 

επιχορήγησης, εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα, και μπορεί να καλύπτεται με 

στους ακόλουθους τρόπους: 

  

Α. Κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια 

κεφάλαια: 

• με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου 

από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων 

• με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου 

με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις 

νέον υπό προϋποθέσεις 

• με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον 

υπό προϋποθέσεις 
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Β. Κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με 

εξωτερική χρηματοδότηση: 

• με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή 

ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον 

διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού 

• στην περίπτωση που στις εξασφαλίσεις του δανείου εμπεριέχεται ενεχυρίαση 

μετρητών και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται τη χρηματοδότηση τμήματος 

του επενδυτικού σχεδίου και με ίδια κεφάλαια, προκειμένου να αποδεικνύεται η 

επάρκεια των τελευταίων, αυτά θα πρέπει να υπερβαίνουν το απαιτούμενο ποσό 

τουλάχιστον κατά το ποσό της ενεχυρίασης. 

• για την περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο παρέχεται επιδότηση μισθολογικού 

κόστους επί των δαπανών της δημιουργούμενης απασχόλησης, η κάλυψη του μη 

ενισχυόμενου τμήματος αυτών μπορεί να γίνεται με ίδια κεφάλαια ή με εξωτερική 

χρηματοδότηση που δεν περιορίζονται στους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους. 

    

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την υποβολή του επιχειρηματικού 

σχεδίου στο πρόγραμμα. 

  

Α. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων 

  

Α1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: 

• κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και 

ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη 

διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα 

άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 

• αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, 

όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης υπό 

προϋποθέσεις 

• 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 

• μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων 

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

προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο 

εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης 

• εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

  

Α.2 Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για: 

• 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 

  

Α.3 Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα 

της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για 2 έτη από τη δημιουργία κάθε 

θέσης. 
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Α4. Όταν 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 ορισμένες προϋποθέσεις.  

 

Β. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων 

  

Οι δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ενισχύονται μόνο σε συνδυασμό με δαπάνες 

περιφερειακών ενισχύσεων και μπορούν να ανέλθουν έως το ανώτατο ποσοστό του 

ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων 

  

Β.1 Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ. 

• Αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή 

περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες 

της επιχείρησης. 

   

 

Β.2 Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. Στην περίπτωση της αποκατάστασης 

μολυσμένων χώρων, όλες οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται μια 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. Οι εν λόγω δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες μόνον όταν η ταυτότητα 

του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την περιβαλλοντική ζημία σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

δίκαιο δεν έχει διαπιστωθεί ή όταν αυτός δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να επιβαρυνθεί με το 

σχετικό κόστος.  

 

Β.3 Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. 

 

Β.2 Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. 

• Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την 

επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Ειδικότερα, είναι 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 

➢ δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής 

κατάρτισης 

➢ δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες 

Β.3 Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις 

• επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για 

τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση 

 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Οι εντάσεις των ενισχύσεων και το ύψος των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων 

για τα οποία παρέχονται άλλες, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις είναι:  

α. Για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ η ένταση ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις 

εκατό (50%) αυτών και οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) 

επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 

πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.  

β. Για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται 

στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών και οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις 

εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.  
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γ. Για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων η ένταση της ενίσχυσης των 

δαπανών ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης 

μπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε 

μικρές επιχειρήσεις και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται 

σε μεσαίες επιχειρήσεις. Οι ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν στην ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων του ίδιου του δικαιούχου δεν απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση κοινοποίησης. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό 

(40%) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.  

δ. Για επαγγελματική κατάρτιση η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, Τεύχος B’ 

6872/29.12.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 71311 μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό 

(70%) των επιλέξιμων δαπανών. 

ε. Για τη συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 

πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών και οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού 

δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων. 

στ. Για τις επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 20% των 

επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων και στο 10% των επιλέξιμων 

δαπανών στην περίπτωση των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ  

1) Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στο παρόν καθεστώς, οφείλουν να 

τηρούν από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικό λογιστικό 

σύστημα ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο 

κόστος δεν υπερβαίνει τις 300.000,00 ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση 

των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης 

υπαγωγής. 

 

2) Το διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά από την ολοκλήρωση 

του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας του ορίζεται στα 6 έτη. Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), το 

παραπάνω διάστημα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης. Σε 

περιπτώσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, το παραπάνω διάστημα ορίζεται με 

συγκεκριμένο τρόπο. 

 

3) Οι φορείς, μετά από την υπαγωγή τους στον παρόντα και μέχρι τη λήξη του διαστήματος 

τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, οφείλουν να ακολουθούν ορισμένες υποχρεώσεις. 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας 

στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. Η ολοκλήρωση και έναρξη 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης από 

τα αρμόδια όργανα εντός προθεσμίας 40 ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου 

της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. 
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