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▪ ΜΕΡΟΣ A: Ο Μηχανισμός Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας Δυτικής 
Ελλάδας

▪ ΜΕΡΟΣ B: Γενικά χαρακτηριστικά 
αναπτυξιακού νόμου 
(Ν.4887/2022) 

▪ ΜΕΡΟΣ Γ: Καθεστώς «Μεταποίηση -
Εφοδιαστική αλυσίδα»

▪ ΜΕΡΟΣ Δ: Καθεστώς 
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Μέρος Α

Ο Μηχανισμός Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας Δυτικής 
Ελλάδας
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Σκοπός του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας:

▪ Παρέχει υποστήριξη σε οποιαδήποτε επιχείρηση, δυνητικό επιχειρηματία
ή επενδυτή, με τη δωρεάν παροχή ενημερωτικού-πληροφοριακού υλικού
και εργαλείων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την
επιχειρηματικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

▪ Παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι υπηρεσίες εμπίπτουν στον κανόνα
“de minimis”

▪ Υποστηρίζει την Περιφέρεια στην παρακολούθηση της εφαρμογής της
Στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας μέσω της εκπόνησης εμπεριστατωμένων μελετών και ερευνών
που αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις τάσεις της οικονομίας και των
επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Παρατηρητήριο
Επιχειρηματικότητας).
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Υποδομές  – Κτιριακές Εγκαταστάσεις

▪ Σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο «φυσικό χώρο» σε κομβικά σημεία των
πόλεων της Πάτρας, του Αγρινίου και του Πύργου

➢ Πάτρα: Αθηνών και Σαρανταπόρου, ΤΚ 262 23 (κτίριο 246τμ, 6 θέσεις εργασίας
πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ και συσκευή τηλεφώνου, 1 αίθουσα συναντήσεων,
προσβασιμότητα ΑΜΕΑ)

➢ Αγρίνιο: Μπουκογιάννη 4 & Παπαστράτου, Τ.Κ. 301 31 (κτίριο 140τμ, 5 θέσεις
εργασίας πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ και συσκευή τηλεφώνου, 1 αίθουσα
συναντήσεων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ)

➢ Πύργος: Μητροπολίτου Αντωνίου 49, Τ.Κ. 271 00, 145τμ (κτίριο 5 θέσεις
εργασίας πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ και συσκευή τηλεφώνου, 1 αίθουσα
συναντήσεων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ)

▪ Οι χώροι των γραφείων διαθέτουν τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
(rack με τον απαραίτητο εξοπλισμό, τηλεφωνικό κέντρο, οθόνη και
μηχάνημα προβολής, εκτυπωτές & πολυμηχανήματα, συστήματα
τηλεδιάσκεψης) και πλήρη στελέχωση
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Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

• Επιχειρηματικός και στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος επικεντρώνεται 
στις κάτωθι ενέργειες:

• εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου
προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες και τους ειδικότερους 
στόχους της κάθε επιχείρησης

• αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων και υποστήριξη στη βελτίωσή 
τους 

• Aνάπτυξη marketing plan (στρατηγική τιμών, στρατηγική διάθεσης, πλάνο 
επικοινωνίας, επιλογή και χρήση μέσων, digital marketing)

• Μελέτη αγοράς, με στόχευση στην αναγνώριση της αγοράς που 
δραστηριοποιείται η επιχείρηση, μέσω της παροχής εξειδικευμένων 
στοιχείων πληροφόρησης
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Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

• Υπηρεσίες αναδιοργάνωσης και βελτίωσης λειτουργίας της επιχείρησης
(βελτίωση οργανωτικής δομής, ανασχεδιασμός διαδικασιών, δράσεις 
βελτίωσης λειτουργίας)

• Υπηρεσίες κοστολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων

• Αναζήτηση χρηματοδότησης (εξεύρεση χρηματοδότησης μέσω 
χρηματοδοτικών οργανισμών αλλά και αξιοποιώντας τις δράσεις
κρατικών ενισχύσεων που είναι σε ισχύ το διάστημα υποστήριξης της 
επιχείρησης - αναπτυξιακός νόμος, δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων μέσω 
ΕΣΠΑ κ.α.

• Υποστήριξη δικτύωσης και ανάπτυξη συνεργασιών



Μέρος Β 

Γενικά χαρακτηριστικά 
αναπτυξιακού νόμου 
(ν.4887/2022) 



Βασικά χαρακτηριστικά
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Αναπτυξιακός νόμος – βασικά χαρακτηριστικά

Ο αναπτυξιακός νόμος Ν.4887/2022 (ΦΕΚ 16/Α/04.02.2022):

▪ Καθορίζει το ευρύτερο πλαίσιο, δηλαδή τους όρους, τις προϋποθέσεις,
τις διαδικασίες και τους κανόνες χορήγησης περιφερειακών κρατικών
ενισχύσεων προς ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα.

▪ Προσδιορίζει το πλαίσιο λειτουργίας μιας σειράς καθεστώτων ενίσχυσης
μέσω των οποίων παρέχονται οι ενισχύσεις του αναπτυξιακού με
περισσότερες ή λιγότερες διαφοροποιήσεις, ανάλογα με τους στόχους
κάθε καθεστώτος
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Αναπτυξιακός νόμος – Σκοπός

Ο σκοπός του αναπτυξιακού νόμου Ν.4887/2022 είναι η προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν 
▪ ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, 
▪ η πράσινη μετάβαση, 
▪ η δημιουργία οικονομιών κλίμακας
▪ η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και επενδύσεων που επιδιώκουν την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της 
τεχνητής νοημοσύνης

▪ η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό
▪ η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
▪ η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που 

εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)
▪ η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και 
▪ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας
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Αναπτυξιακός νόμος – Αντικείμενο

Αντικείμενο του νέου αναπτυξιακού νόμου αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων
χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να
υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

2. Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3. Νέο Επιχειρείν

4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

5. Έρευνα η εφαρμοσμένη καινοτομία

6. Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

9. Ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11. Μεγάλες επενδύσεις

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και

13. Επιχειρηματικότητα 360°
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Αναπτυξιακός νόμος – Γενικές Αρχές

Γενικοί κανόνες χορήγησης ενισχύσεων μέσω αναπτυξιακού (βάσει του
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ):

Ο αναπτυξιακός ακολουθεί το ευρύτερο πλαίσιο χορήγησης ενισχύσεων
της ΕΕ και ιδίως:

▪ Το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Καν.651/2014) και τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

▪ Τον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

▪ Τους κανονισμούς για την παροχή ενισχύσεων σε γεωργία και δασοκομία 
(Καν.702/2014), αλιεία και υδατοκαλλιέργειες (Καν. 1379/2013) και τη Δίκαιη 
Αναπτυξιακή Μετάβαση (Καν.2021/1056)

• Κανόνες σώρευσης

✓ Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των ίδιων δαπανών παράλληλα και σε

άλλο καθεστώς

✓ Έλεγχος για τεχνητή κατάτμηση επενδυτικών σχεδίων
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Αναπτυξιακός νόμος – Γενικές Αρχές

Γενικοί κανόνες χορήγησης ενισχύσεων μέσω αναπτυξιακού (βάσει του
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ):

▪ Χαρακτήρας κινήτρου

✓ Δεν παρέχονται ενισχύσεις για δραστηριότητες τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως
ή άλλως ο δικαιούχος ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί ενίσχυση

✓ Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλλει γραπτή αίτηση πριν την έναρξη
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

✓ Έναρξη εργασιών θεωρείται η έναρξη κατασκευής ή ανάληψη νομικής
δέσμευσης για προμήθεια εξοπλισμού ή υλοποίηση επένδυσης (όχι η αγορά
γης ή η εκπόνηση μελετών και έκδοση αδειών)

✓ Η έναρξη πριν την υποβολή αίτησης οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης

▪ Κανόνας μη διάκρισης και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία

✓ Οι επενδύσεις που εντάσσονται στο νόμο διασφαλίζουν μη διάκριση και
προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.



Δικαιούχοι
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Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν

▪ Έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη του επενδυτικού
σχεδίου

▪ Νομική μορφή

✓ Εμπορική εταιρία (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, …)

✓ Συνεταιρισμός

✓ Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αστικοί 
Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

✓ Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασίες 
δημοσιότητας θα έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της επένδυσης

✓ Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

✓ Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου τις 200.000 € 
αποκλειστικά και μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

✓ Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις εφόσον:

o Δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού
o Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών
o Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης 

των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
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Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν

▪ Ανάλογα το καθεστώς μπορούν να υπαχθούν τόσο ΜΜΕ όσο και Μεγάλες
Επιχειρήσεις

▪ Δεν υπάγονται

✓ Επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης
επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή «Deggendorf»)

✓ Οι προβληματικές επιχειρήσεις

✓ Επιχειρήσεις οι οποίες κατά τα δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης
ενίσχυσης:

o Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, ή

o Αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική 
εγκατάσταση, για περίοδο δύο ετών, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης

✓ Επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται
με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης
εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών



Πολύ Μικρή 

Επιχείρηση

1
• απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 
• ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ

2 • απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και 
• ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ

3
• απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και 
• ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ

4

Μέγεθος επιχείρησης
(Καν. 651/2014, Παρ. Ι)

Πολύ Μικρή Επιχείρηση

Μικρή Επιχείρηση

Μεσαία Επιχείρηση

Μεγάλη Επιχείρηση
• απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους ή
• ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ 

και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 
εκατ. ευρώ



Μέρος Γ

Καθεστώς «Μεταποίηση -
Εφοδιαστική αλυσίδα»
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Καθεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα» 
του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

➢ Σκοπός

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που
ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών
προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της 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.
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➢ Διάστημα υποβολής αιτήσεων

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν
καθεστώς είναι από 27/7/2022 έως 31/10/2022.

➢ Προϋπολογισμός καθεστώτος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022
ανέρχεται σε €150.000.000, εκ των οποίων

• €75.000.000 αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής

• €75.000.000 αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης

Καθεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα» του 
Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
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Γενικοί κανόνες χορήγησης ενισχύσεων μέσω αναπτυξιακού (βάσει του
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ):

• Κανόνες σώρευσης

✓ Επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος
μπορούν να λάβουν παράλληλα και άλλες κρατικές ενισχύσεις (de
minimis ή βάσει απαλλακτικού)

✓ Λαμβάνονται υπόψη τα μέγιστα ποσά και ποσοστά τόσο σε επίπεδο
επένδυσης όσο και σε επίπεδο φορέα

✓ Έλεγχος για τεχνητή κατάτμηση επενδυτικών σχεδίων

Καθεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα» του 
Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
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Αναπτυξιακός νόμος – Γενικές Αρχές

Γενικοί κανόνες χορήγησης ενισχύσεων μέσω αναπτυξιακού (βάσει του
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ):

▪ Ενιαίο επενδυτικό σχέδιο

✓ Όλες οι επενδύσεις του δικαιούχου σε επίπεδο ομίλου νοούνται ως ενιαίο
επενδυτικό σχέδιο

✓ Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλλει γραπτή αίτηση πριν την έναρξη
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

✓ Έναρξη εργασιών θεωρείται η έναρξη κατασκευής ή ανάληψη νομικής
δέσμευσης για προμήθεια εξοπλισμού ή υλοποίηση επένδυσης (όχι η αγορά
γης ή η εκπόνηση μελετών και έκδοση αδειών)

✓ Η έναρξη πριν την υποβολή αίτησης οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης

▪ Κανόνας μη διάκρισης και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία

✓ Οι επενδύσεις που εντάσσονται στο νόμο διασφαλίζουν μη διάκριση και
προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.



Επενδυτικά σχέδια που μπορούν 
να υπαχθούν



Επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν

Στο καθεστώς εμπίπτουν (https://ependyseis.mindev.gov.gr έχει αναρτηθεί
λίστα επιλέξιμων ΚΑΔ)

1. Στον τομέα της μεταποίησης πλην της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

2. Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

• H παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ίδιου ομίλου δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30%

• Ο τόπος εγκατάστασης σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι διακριτός

• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων
πληροφορικής και επικοινωνιών

https://ependyseis.mindev.gov.gr/


Επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο
χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Δημιουργία νέας μονάδας

2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν
παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν (ενισχυόμενες
δαπάνες > 200% της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού που
χρησιμοποιείται εκ νέου)

4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης
μονάδας (επιλέξιμες δαπάνες > αποσβέσεις 3 τελευταίων ετών)



27

Δικαιούχοι που ενισχύονται

▪ Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι φορείς επενδύσεων είναι
εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά
τη στιγμή της έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Οι
συγκεκριμένοι φορείς θα πρέπει να ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

✓ Εμπορικές εταιρείες

✓ Συνεταιρισμοί

✓ 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 υπό 
προϋποθέσεις
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Δικαιούχοι που ενισχύονται

▪ Δεν ενισχύονται:

✓ Επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης 
ενισχύσεων

✓ Οι προβληματικές επιχειρήσεις

✓ Επιχειρήσεις που κατά τα προηγούμενα δύο έτη έχουν 
μετεγκαταστήσει την εγκατάσταση στην οποία γίνεται η επένδυση ή 
αρνούνται να δεσμευτούν ότι δε θα μετεγκαταστήσουν την 
εγκατάσταση της επένδυσης μέχρι και την παρέλευση 2 ετών από την 
ολοκλήρωση της επένδυσης

✓ Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις για λογαριασμό του 
Δημοσίου βάσει σύμβασης εκτέλεσης έργου, σύμβασης 
παραχώρησης ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών



Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Μεγάλες επιχειρήσεις:  €1.000.000

Μεσαίες επιχειρήσεις: €500.000

Μικρές επιχειρήσεις: €250.000

Πολύ μικρές επιχειρήσεις:    €100.000
Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί, Ομάδες 
Παραγωγών, Αγροτικές 

Εταιρικές Συμπράξεις:               €50.000
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▪ (α) Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

✓ Κτιριακές εγκαταστάσεις – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

▪ Μέγιστο ποσοστό 45% των δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα

▪ Μέγιστο ποσοστό 70% για υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της
αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)

▪ Μέγιστο ποσοστό 80% για επενδύσεις που υλοποιούνται σε διατηρητέα
κτίρια

✓ Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού

▪ Η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της τουλάχιστον για 2 έτη

▪ Ο φορέας της επένδυσης (αγοραστής) δεν σχετίζεται με τον πωλητή

▪ Η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς

▪ Αν έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν εξαιρούνται από τις επιλέξιμες
δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες - Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
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Επιλέξιμες δαπάνες - Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

▪ (α) Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (συνέχεια)

✓ Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και 
μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της μονάδας

✓ Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού - όρος ο εξοπλισμός να περιέλθει στην 
κυριότητα του φορέα κατά τη λήξη της σύμβασης

✓ Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων

▪ (β) Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (Max: 30% για Μεγάλες, 50%
για ΜΜΕ)

✓ Μεταφορά τεχνολογίας δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες 
εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες κ.α. 

✓ Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, λογισμικό και συστήματα οργάνωση
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Επιλέξιμες δαπάνες - Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

▪ (γ) Δαπάνες βάσει μισθολογικού κόστους

✓ Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο για περίοδο 
2 ετών για κάθε θέση.

▪ Το επενδυτικό σχέδιο συνεπάγεται καθαρή αύξηση ΕΜΕ στην επένδυση και
την επιχείρηση

▪ Λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις που δημιουργούνται εντός 3 ετών από την
ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

▪ Κάθε θέση διατηρείται για τουλάχιστον 5 έτη στις μεγάλες επιχειρήσεις, 4
έτη στις μεσαίες επιχειρήσεις και 3 στις μικρές επιχειρήσεις
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Επιλέξιμες δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

▪ Δαπάνες εκτός περιφερειακών

✓ Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ (έως 5% του 
επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων)

✓ Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων (έως 5% του επιλέξιμου
κόστους περιφερειακών ενισχύσεων)

✓ Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων Αφορά
τις πρόσθετες δαπάνες σε σχέση με συμβατική μονάδα (έως 40% του
επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων)
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Επιλέξιμες δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

▪ Δαπάνες εκτός περιφερειακών

✓ Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, στις οποίες περιλαμβάνονται:
o Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών
o Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων
o Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής

κατάρτισης
o Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες

(έως 10% του επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων)

✓ Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

(έως 10% του επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων)

✓ Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ
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Επιλέξιμες δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

▪ Μη επιλέξιμες δαπάνες

✓ Λειτουργικά έξοδα (πλην κατάρτισης)

✓ Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου

✓ Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 6 θέσεων

✓ Αγορά οικοπέδων και αγροτεμαχίων
o Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών δεν ενισχύεται το τμήμα που αφορά στο

κόστος της γης

✓ Στην περίπτωση ενίσχυσης κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτείται
μίσθωση ή απόκτηση δικαιώματος επιφανείας επί του γηπέδου για
διάστημα 4 έτη επιπλέον της περιόδου τήρησης μακροχρόνιων
υποχρεώσεων (min 6 έτη από την ολοκλήρωση)



Παρεχόμενες ενισχύσεις
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Παρεχόμενες ενισχύσεις

Το ύψος των παρεχόμενων ενισχύσεων διαφοροποιείται ανάλογα με

i. Τα ειδικά χαρακτηριστικά του φορέα και της επένδυσης (αυξημένες
ενισχύσεις για ειδικές περιπτώσεις)

✓ Μέγεθος επιχείρησης

✓ Ειδικές περιπτώσεις

ii. Το είδος των δαπανών που ενισχύονται

✓ Περιφερειακές δαπάνες

✓ Δαπάνες εκτός περιφερειακών

iv. Την περιοχή που υλοποιείται η επένδυση

v. Το είδος των ενισχύσεων που επιλέγει ο φορέας

vi. Το καθεστώς στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται οι ενισχύσεις
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Παρεχόμενες ενισχύσεις

Το καθεστώς προβλέπει τις εξής μορφές ενίσχυσης επενδυτικών
σχεδίων:

▪ Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου
εισοδήματος

▪ Επιχορήγηση: δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού ποσού
για την κάλυψη μέρους των δαπανών της επένδυσης

▪ Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση
καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

▪ Επιδότηση του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας που
συνδέονται με την επένδυση (δεν δύναται να συνδυαστεί με τα
ανωτέρω)
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Παρεχόμενες ενισχύσεις

Είδη παρεχόμενων κινήτρων ανά μέγεθος επιχείρησης

▪ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις:

a. Φορολογική απαλλαγή

b. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

c. Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

✓ Δεν επιτρέπεται συνδυασμός του d με κανένα άλλο

▪ Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:

a. Επιχορήγηση

b. Φορολογική απαλλαγή

c. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

d. Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

✓ Δεν επιτρέπεται συνδυασμός του d με κανένα άλλο

✓ Δεν επιτρέπεται συνδυασμός a & b
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Μέγιστη ένταση περιφερειακών ενισχύσεων 

▪ Η Μέγιστη ένταση περιφερειακών ενισχύσεων, όπως προσδιορίζεται στον
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της χώρας παρουσιάζει προσαυξήσεις:

✓ +10% για Μεσαίες Επιχειρήσεις

✓ +20% για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, ενώ

✓ Η προσαύξηση δεν ισχύει για επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ
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Μέγιστη ένταση περιφερειακών ενισχύσεων Μεγάλες Μεσαίες Μικρές Πολύ Μικρές

Όρια Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας)
50% 60% 70% 70%

Επιχορήγηση 56% 56%

Φορολογική Απαλλαγή 40% 48% 70% 70%

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 40% 48% 70% 70%

Επιδότηση Κόστους Απασχόλησης 40% 48% 70% 70%

Επιχορήγηση 70% 70%

Φορολογική Απαλλαγή 50% 60% 70% 70%

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 50% 60% 70% 70%

Επιδότηση Κόστους Απασχόλησης 50% 60% 70% 70%

Επιχορήγηση 63% 63%

Φορολογική Απαλλαγή 45% 54% 70% 70%

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 45% 54% 70% 70%

Επιδότηση Κόστους Απασχόλησης 45% 54% 70% 70%

Γενική Αρχή

Ειδικές Περιπτώσεις που αφορούν επενδύσεις που υλοποιούνται σε:

(α) Ορεινές Περιοχές ή Περιοχές που έχουν πληγεί από Φυσικές Καταστροφές σύμφωνα με Απόφαση της 

Κυβερνητικής Επιτροπής Αρωγής  

(β) ΒΕΠΕ, Επιχειρηματικά - Τεχνολογικά Πάρκα, Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριότητων, 

Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών & Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και δεν αφορούν σε 

εκσυγχρονισμό ή επέκταση δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης

(γ) αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων που έχουν κλείσει για 2 έτη τουλάχιστον

Επενδύσεις σε Κτίρια Χαρακτηρισμένα ως Διατηρητέα
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Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων 

▪ Συνδυασμός κινήτρων

✓ Το κίνητρο της επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης δεν
συνδυάζεται με τα λοιπά κίνητρα

✓ Στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις τα κίνητρα φορολογικής
απαλλαγής και επιδότησης δεν μπορούν να συνδυαστούν

✓ Για τις δαπάνες πλην περιφερειακών ενισχύσεων κατά κανόνα
παρέχονται τα κίνητρα της επιχορήγησης και φορολογικής
απαλλαγής.

▪ Για επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκατ. ευρώ

✓ Για τα πρώτα 50 εκατ. ευρώ το ποσοστό ενίσχυσης βάση του ΧΠΕ για
Μεγάλες Επιχειρήσεις

✓ Για το τμήμα 50-100 εκατ. ευρώ το 50% αυτής

✓ Για το άνω των 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται ενίσχυση
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Επιλέξιμες δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

▪ Δαπάνες εκτός περιφερειακών

✓ Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ (έως 5% του 
επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων – ποσοστό ενίσχυσης 50% 
και έως €50.000)

✓ Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων (έως 5% του επιλέξιμου
κόστους περιφερειακών ενισχύσεων – ποσοστό ενίσχυσης 50%)

✓ Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων Αφορά
τις πρόσθετες δαπάνες σε σχέση με συμβατική μονάδα (έως 40% του
επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων – ποσοστό ενίσχυσης 35%
για τις μεγάλες, 45% για μεσαίες και 55% για μικρές)
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Επιλέξιμες δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

▪ Δαπάνες εκτός περιφερειακών

✓ Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, στις οποίες περιλαμβάνονται:
o Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών
o Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων
o Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής

κατάρτισης
o Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες

(έως 10% του επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων – ποσοστό
ενίσχυσης 50%-70%)

✓ Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

(έως 10% του επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων – ποσοστό
ενίσχυσης 50%)

✓ Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ (ποσοστό ενίσχυσης 20% για
μικρές και 10% για μεσαίες επιχειρήσεις)
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Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων 

▪ Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο των Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των
€3.000.000 για όλα τα είδη των ενισχύσεων

▪ Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο Μεσαίων και
Μεγάλων Επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπερβεί

▪ το ποσό των €3.000.000 για τις ενισχύσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

▪ το ποσό των €5.000.000 για τις ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής

▪ Το συνολικό ποσό ενίσχυσης για δαπάνες πλην περιφερειακών δεν
μπορεί να υπερβεί το ποσό των €300.000

▪ Οι παρεχόμενες ενισχύσεις σε επίπεδο φορέα συμπεριλαμβανομένων
συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων δεν μπορούν να
υπερβούν το ποσό των 20 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και
των 30 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων και
συνδεδεμένων (για 1 τριετία από την ένταξη)
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Χρηματοδοτικό σχήμα

1. Το χρηματοδοτικό σχήμα περιλαμβάνει

✓ επιχορήγηση

✓ Ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια εκ των οποίων το 25% δε θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανενός είδους κρατική ενίσχυση

2. Ίδια κεφάλαια

✓ Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές

✓ Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον

✓ Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών 
εις νέον τα οποία δεσμεύονται και δεν μπορούν να διανεμηθούν για 
6 χρόνια από την ολοκλήρωση της επένδυσης
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Χρηματοδοτικό σχήμα

3. Εξωτερική χρηματοδότηση

✓ Τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς

✓ Ομολογιακό δάνειο τριετούς τουλάχιστον διάρκειας

✓ Δεν επιτρέπεται αλληλόχρεος λογαριασμός

✓ Η σύμβαση δανείου θα πρέπει να αναφέρει 

▪ Στην περίπτωση επιδότησης του κόστους απασχόλησης δεν ισχύουν οι
περιορισμοί των σημείων 2 και 3 ανωτέρω



Διαδικασίες Υπαγωγής –
Υποχρεώσεις και Κυρώσεις



49

Διαδικασία Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων

▪ Αρμόδιος φορέας υποδοχής αιτήσεων

1. Επενδυτικά με π/υ έως 1.000.000 υποβάλλονται στη Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας

2. Επενδυτικά σχέδια με π/υ > 1.000.000 ευρώ υποβάλλονται στη 
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Διαδικασία Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων

▪ Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:

1. Την επωνυμία και το μέγεθος της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, 
μικρή, πολύ μικρή)

2. Την περιγραφή του έργου και τις εκτιμώμενες ημερομηνίες έναρξης 
και λήξης

3. Τον τόπο εκτέλεσης του έργου

4. Τον κατάλογο των δαπανών του έργου

5. Τα είδη και το ποσό ενίσχυσης

6. Το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου

7. Το αποδεικτικό καταβολής παραβόλου (0,001 επί του επιλέξιμου 
κόστους και min €300

▪ Με την υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητας



51

Διαδικασία Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων

▪ Οι αιτήσεις υπαγωγής και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού
Νόμου

▪ Οι αιτήσεις με π/υ άνω των €700.000 συνοδεύονται από έκθεση
πιστοποίησης (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην προκήρυξη) η οποία
υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που
είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ)

▪ Εφόσον υπάρχει δάνειο υποβάλλεται ΥΔ με το ποσό του δανείου και
προέγκριση εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων

▪ Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για

✓ Σε περισσότερα του ενός καθεστώτα από τον ίδιο φορέα για το ίδιο
επενδυτικό σχέδιο

✓ Για επενδυτικό το οποίο είτε εν μέρει είτε εν όλο έχει υπαχθεί ήδη σε
κάποιο καθεστώς ενίσχυσης
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Διαδικασία αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

▪ Αρμόδιοι φορείς αξιολόγησης

✓ Η αξιολόγηση γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης εντός 45 ημερών
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς

✓ Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 45 ημερών ανατίθεται σε
ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή μέλος σχετικού μητρώου, ο
οποίος υποχρεούται να την ολοκληρώσει εντός 10 ημερών

▪ Διαδικασία αξιολόγησης

✓ Εφαρμόζεται η μέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης

✓ Καταρτίζεται προσωρινός πίνακας κατάταξης

✓ Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων

✓ Οριστικός Πίνακας κατάταξης
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Διαδικασία αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

Αντικείμενο αξιολόγησης

▪ Έλεγχος νομιμότητας

✓ Συμμόρφωση με το ν.4887/2022

✓ Τεκμηρίωση φερεγγυότητας φορέα επένδυσης

✓ Τεκμηρίωση δυνατότητας χρηματοδότησης της επένδυσης

▪ Αξιολόγηση του εύλογου του κόστους

✓ Αξιολόγηση εύλογου κόστους δαπανών

✓ Αξιολόγηση βιωσιμότητας της επένδυσης

▪ Βαθμολόγηση κριτηρίων

✓ Βαθμολόγηση φορέα

✓ Βαθμολόγηση επενδυτικού σχεδίου



Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει
κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί
στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 50 βαθμούς.



Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

Αρμόδιοι φορείς ελέγχου

▪ Διοικητικός έλεγχος

✓ Από την αρμόδια υπηρεσία

✓ Από εντεταλμένο όργανο ελέγχου που συγκροτείται από μέλη του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών

▪ Επιτόπιος έλεγχος

✓ Από εντεταλμένο όργανο ελέγχου που συγκροτείται από μέλη του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών ή

✓ Επιλέγεται από το φορέα της επένδυσης από τα μέλη του Μητρώου
(ορκωτό ελεγκτή ή εταιρεία ορκωτών ελεγκτών)

▪ Τακτικός έλεγχος (επενδύσεις > €700.000)

✓ Στο 50% ή το 65%

✓ Κατά την ολοκλήρωση



Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής

▪ Τροποποιήσεις

✓ Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
ή μείωση δυναμικότητας

✓ Αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης

✓ Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος, χωρίς αλλαγή του ύψους της
ενίσχυσης

✓ Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης

✓ Αλλαγή όρων της απόφασης υπαγωγής

✓ Εκμίσθωση της επένδυσης

▪ Τα αιτήματα υποβάλλονται μέσω του Π.Σ.Αν.



Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής

▪ Επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου υπό όρους

✓ Τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης και της
απόφασης υπαγωγής

✓ Εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι του επενδυτικού και διατηρείται ο
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης

✓ Δεν αλλάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας

✓ Δεν αυξάνει το κόστος της επένδυσης και το ύψος της ενίσχυσης

✓ Καλύπτονται οι ειδικότεροι όροι της προκήρυξης ιδίως σε ότι αφορά
(α) τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και
μεταφορά δαπανών μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών, (β) την
αλλαγή φορέα της επένδυσης (γ) αλλαγή του τόπου εγκατάστασης
της επένδυσης (δ) αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης της
επένδυσης (ε) εκμίσθωση της επένδυσης (στ) παράταση του χρόνου
ολοκλήρωσης της επένδυσης

▪ Τα αιτήματα υποβάλλονται μέσω του Π.Σ.Αν.



Καταβολή επιχορήγησης

▪ Φορολογική απαλλαγή

✓ Δικαίωμα θεμελιώνεται με την πιστοποίηση του 50% ή του 65%

✓ Χρήση δικαιώματος εντός 15 ετών από τη θεμελίωσή του

✓ Μέγιστο ποσό μέχρι την ολοκλήρωση στο 1/3 του εγκεκριμένου

✓ Μέγιστο ετήσιο 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού απαλλαγής

✓ Για την περίπτωση leasing υπολογίζεται βάσει του τιμήματος που
έχει καταβληθεί κατ’ έτος

✓ Το αναλωθέν ποσό εμφανίζεται ως ειδικό αποθεματικό



Καταβολή επιχορήγησης

▪ Επιχορήγηση

✓ Ποσό που ανέρχεται μέχρι 25% της επιχορήγησης καταβάλλεται με
την υλοποίηση του 25% της επένδυσης (υποβάλλεται βεβαίωση –
δηλωτική πράξη ορθότητας των δικαιολογητικών από ορκωτό
λογιστή)

✓ Ποσό που ανέρχεται από 50% έως 65% της επιχορήγησης
καταβάλλεται με την υλοποίηση αντίστοιχου ποσοστού της
επένδυσης, με την πιστοποίηση της από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

✓ Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά από την
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.



Καταβολή επιχορήγησης

▪ Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

✓ Η έναρξη καταβολής της επιδότησης leasing πραγματοποιείται μετά
από την πιστοποίηση της εγκατάστασης του συνόλου του
μισθωμένου εξοπλισμού

✓ Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από την εκάστοτε
πληρωμή των δόσεων του μισθώματος

✓ Έως την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης μπορεί να καταβληθεί
το 60% της συνολικής ενίσχυσης.



Καταβολή επιχορήγησης

▪ Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

✓ Η έναρξη καταβολής γίνεται μετά την πιστοποίηση της δημιουργίας
των νέων θέσεων εργασίας

✓ Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο (βάσει εξοφλήσεων και
μέχρι του 60% μέχρι την ολοκλήρωση

▪ Σημείωση

✓ Τα ποσά επιχορήγησης, επιδότησης leasing και επιδότησης κόστους
δημιουργούμενης απασχόλησης εμφανίζονται ως ειδικό
αποθεματικό



Υποχρεώσεις – Κυρώσεις

▪ Οι φορείς οφείλουν να τηρούν το ακόλουθο λογιστικό σύστημα από το χρόνο
έναρξης της επένδυσης, αναλόγως το ύψος των επενδυτικών σχεδίων

✓ Διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα για επενδυτικά σχέδια μέχρι €300.000
και διακριτή λογιστική παρακολούθηση

▪ Διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων

✓ Το διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά από την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας του ορίζεται στα έξι (6) έτη.

✓ Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), το παραπάνω διάστημα
παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης.

▪ Οι φορείς μετά την υπαγωγή τους και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης
μακροχρόνιων υποχρεώσεων, οφείλουν:

✓ Να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής

✓ Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης

✓ Να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης



Υποχρεώσεις – Κυρώσεις

▪ Οι φορείς μετά την υπαγωγή τους και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης
μακροχρόνιων υποχρεώσεων, οφείλουν (συνέχεια):

✓ Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

✓ Να μην μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν
λάβει ενίσχυση

✓ Να μην μεταβάλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση

✓ Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης

✓ Να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία

✓ Να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους

✓ Να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους

✓ Να αναρτούν στον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης σχετική πινακίδα

✓ Να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.)

✓ Να διατηρούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, βάσει των οποίων έτυχαν ειδικής
αντιμετώπισης



Μέρος Δ 

Καθεστώς 
«ΕνίσχυσηΤουριστικών
Επενδύσεων»
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Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» 
του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

➢ Σκοπός
Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο
τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση
και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων
στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του
τουριστικού προϊόντος.

➢ Διάστημα υποβολής αιτήσεων

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν
καθεστώς είναι από 5/9/2022 έως 5/12/2022.
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➢ Προϋπολογισμός καθεστώτος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022
ανέρχεται σε €150.000.000, εκ των οποίων

• €75.000.000 αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής

• €75.000.000 αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης

Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» 
του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022



67

Γενικοί κανόνες χορήγησης ενισχύσεων μέσω αναπτυξιακού (βάσει του
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ):

• Κανόνες σώρευσης

✓ Επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος
μπορούν να λάβουν παράλληλα και άλλες κρατικές ενισχύσεις (de
minimis ή βάσει απαλλακτικού)

✓ Λαμβάνονται υπόψη τα μέγιστα ποσά και ποσοστά τόσο σε επίπεδο
επένδυσης όσο και σε επίπεδο φορέα

✓ Έλεγχος για τεχνητή κατάτμηση επενδυτικών σχεδίων

Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» 
του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
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Γενικοί κανόνες χορήγησης ενισχύσεων μέσω αναπτυξιακού (βάσει του
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ):

▪ Ενιαίο επενδυτικό σχέδιο

✓ Όλες οι επενδύσεις του δικαιούχου σε επίπεδο ομίλου νοούνται ως ενιαίο
επενδυτικό σχέδιο

✓ Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλλει γραπτή αίτηση πριν την έναρξη
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

✓ Έναρξη εργασιών θεωρείται η έναρξη κατασκευής ή ανάληψη νομικής
δέσμευσης για προμήθεια εξοπλισμού ή υλοποίηση επένδυσης (όχι η αγορά
γης ή η εκπόνηση μελετών και έκδοση αδειών)

✓ Η έναρξη πριν την υποβολή αίτησης οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης

▪ Κανόνας μη διάκρισης και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία

✓ Οι επενδύσεις που εντάσσονται στο νόμο διασφαλίζουν μη διάκριση και
προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.

Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» 
του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022



Επενδυτικά σχέδια που μπορούν 
να υπαχθούν



Επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν

Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

1. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4 αστέρων τουλάχιστον

2. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε 3 αστέρων και έχει παρέλθει 5-ετία από την ολοκλήρωση
προηγούμενης επένδυσης ολοκληρωμένου εκσυγχρονισμού και εκσυγχρονισμό μη
κύριων τουριστικών καταλυμάτων που αναβαθμίζονται σε 3 αστέρων

3. Επέκταση ή εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων
που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους για τουλάχιστον 2 έτη, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της
επένδυσης αναβαθμίζεται σε 4 αστέρων τουλάχιστον

4. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών
Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε
κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων



Επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν

Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν (συνέχεια):

5. Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων
εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία
ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

6. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων,
όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε
κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία
επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια
μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων

7. ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον
σωρευτικά, (α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», (β) υλοποιούνται
εντός παραδοσιακών οικισμών σε ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ (γ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών
και (δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων



Επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν

Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν (συνέχεια):

8. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo
hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε
κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι η
μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει
χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα
της επένδυσης



Επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο
χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Δημιουργία νέας μονάδας

2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν
παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν (ενισχυόμενες
δαπάνες > 200% της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού που
χρησιμοποιείται εκ νέου)

4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης
μονάδας (επιλέξιμες δαπάνες > αποσβέσεις 3 τελευταίων ετών)



Επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν

▪ Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό
ξενοδοχειακών μονάδων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ
43965/30-11-1994

▪ Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό
τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα
με την ΚΥΑ 58692/05-08-1998

▪ Στην συγκεκριμένη προκήρυξη στην ίδια Δημοτική Ενότητα υπάγεται ένα
επενδυτικό σχέδιο ανά φορέα συμπεριλαμβανομένων και των
συνδεδεμένων επιχειρήσεων αυτού.
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Δικαιούχοι που ενισχύονται

▪ Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι φορείς επενδύσεων είναι
εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά
τη στιγμή της έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Οι
συγκεκριμένοι φορείς θα πρέπει να ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

✓ Εμπορικές εταιρείες

✓ Συνεταιρισμοί

✓ 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 υπό 
προϋποθέσεις
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Δικαιούχοι που ενισχύονται

▪ Δεν ενισχύονται:

✓ Επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης 
ενισχύσεων

✓ Οι προβληματικές επιχειρήσεις

✓ Επιχειρήσεις που κατά τα προηγούμενα δύο έτη έχουν 
μετεγκαταστήσει την εγκατάσταση στην οποία γίνεται η επένδυση ή 
αρνούνται να δεσμευτούν ότι δε θα μετεγκαταστήσουν την 
εγκατάσταση της επένδυσης μέχρι και την παρέλευση 2 ετών από την 
ολοκλήρωση της επένδυσης

✓ Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις για λογαριασμό του 
Δημοσίου βάσει σύμβασης εκτέλεσης έργου, σύμβασης 
παραχώρησης ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών



Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Μεγάλες επιχειρήσεις:  €1.000.000

Μεσαίες επιχειρήσεις: €500.000

Μικρές επιχειρήσεις: €250.000

Πολύ μικρές επιχειρήσεις:    €100.000
Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί, Ομάδες 
Παραγωγών, Αγροτικές 

Εταιρικές Συμπράξεις:               €50.000
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▪ (α) Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

✓ Κτιριακές εγκαταστάσεις – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

▪ Μέγιστο ποσοστό 60% των δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα

▪ Μέγιστο ποσοστό 80% για επενδύσεις σε κτίρια που είναι χαρακτηρισμένα
ως διατηρητέα

✓ Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού

▪ Η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της τουλάχιστον για 2 έτη

▪ Ο φορέας της επένδυσης (αγοραστής) δεν σχετίζεται με τον πωλητή εκτός
και αν πρόκειται για μικρή που αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού
ιδιοκτήτη

▪ Η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς

▪ Αν έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν εξαιρούνται από τις επιλέξιμες
δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες - Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
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Επιλέξιμες δαπάνες - Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

▪ (α) Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (συνέχεια)

✓ Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και 
μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της μονάδας

✓ Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού - όρος ο εξοπλισμός να περιέλθει στην 
κυριότητα του φορέα κατά τη λήξη της σύμβασης

✓ Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων

▪ (β) Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (Max: 30% για Μεγάλες, 50%
για ΜΜΕ)

✓ Μεταφορά τεχνολογίας δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες 
εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες κ.α. 

✓ Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, λογισμικό και συστήματα οργάνωση
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Επιλέξιμες δαπάνες - Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

▪ (γ) Δαπάνες βάσει μισθολογικού κόστους

✓ Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο για περίοδο 
2 ετών για κάθε θέση.

▪ Το επενδυτικό σχέδιο συνεπάγεται καθαρή αύξηση ΕΜΕ στην επένδυση και
την επιχείρηση

▪ Λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις που δημιουργούνται εντός 3 ετών από την
ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

▪ Κάθε θέση διατηρείται για τουλάχιστον 5 έτη στις μεγάλες επιχειρήσεις, 4
έτη στις μεσαίες επιχειρήσεις και 3 στις μικρές επιχειρήσεις
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Επιλέξιμες δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

▪ Δαπάνες εκτός περιφερειακών

✓ Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ (έως 5% του 
επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων)

✓ Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, στις οποίες περιλαμβάνονται:
o Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών
o Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων
o Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής

κατάρτισης
o Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες

(έως 10% του επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων)

✓ Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

(έως 10% του επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων)
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Επιλέξιμες δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

▪ Μη επιλέξιμες δαπάνες

✓ Λειτουργικά έξοδα (πλην κατάρτισης)

✓ Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου εκτός και αν αποτελούν
ξενοδοχειακό εξοπλισμό

✓ Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 6 θέσεων

✓ Αγορά οικοπέδων και αγροτεμαχίων
o Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών δεν ενισχύεται το τμήμα που αφορά στο

κόστος της γης

✓ Στην περίπτωση ενίσχυσης κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτείται
μίσθωση ή απόκτηση δικαιώματος επιφανείας επί του γηπέδου για
διάστημα 4 έτη επιπλέον της περιόδου τήρησης μακροχρόνιων
υποχρεώσεων (min 6 έτη από την ολοκλήρωση)



Παρεχόμενες ενισχύσεις
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Παρεχόμενες ενισχύσεις

Το ύψος των παρεχόμενων ενισχύσεων διαφοροποιείται ανάλογα με

i. Τα ειδικά χαρακτηριστικά του φορέα και της επένδυσης (αυξημένες
ενισχύσεις για ειδικές περιπτώσεις)

✓ Μέγεθος επιχείρησης

✓ Ειδικές περιπτώσεις

ii. Το είδος των δαπανών που ενισχύονται

✓ Περιφερειακές δαπάνες

✓ Δαπάνες εκτός περιφερειακών

iv. Την περιοχή που υλοποιείται η επένδυση

v. Το είδος των ενισχύσεων που επιλέγει ο φορέας

vi. Το καθεστώς στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται οι ενισχύσεις
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Παρεχόμενες ενισχύσεις

Το καθεστώς προβλέπει τις εξής μορφές ενίσχυσης επενδυτικών
σχεδίων:

▪ Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου
εισοδήματος

▪ Επιχορήγηση: δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού ποσού
για την κάλυψη μέρους των δαπανών της επένδυσης

▪ Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση
καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

▪ Επιδότηση του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας που
συνδέονται με την επένδυση (δεν δύναται να συνδυαστεί με τα
ανωτέρω)
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Παρεχόμενες ενισχύσεις

Είδη παρεχόμενων κινήτρων ανά μέγεθος επιχείρησης

▪ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις:

a. Φορολογική απαλλαγή

b. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

c. Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

✓ Δεν επιτρέπεται συνδυασμός του d με κανένα άλλο

▪ Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:

a. Επιχορήγηση

b. Φορολογική απαλλαγή

c. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

d. Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

✓ Δεν επιτρέπεται συνδυασμός του d με κανένα άλλο

✓ Δεν επιτρέπεται συνδυασμός a & b
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Μέγιστη ένταση περιφερειακών ενισχύσεων 

▪ Η Μέγιστη ένταση περιφερειακών ενισχύσεων, όπως προσδιορίζεται στον
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της χώρας παρουσιάζει προσαυξήσεις:

✓ +10% για Μεσαίες Επιχειρήσεις

✓ +20% για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, ενώ

✓ Η προσαύξηση δεν ισχύει για επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ
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Μέγιστη ένταση περιφερειακών ενισχύσεων 
Μεγάλες Μεσαίες Μικρές Πολύ Μικρές

Όρια Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας)
50% 60% 70% 70%

Επιχορήγηση 56% 56%

Φορολογική Απαλλαγή 40% 48% 70% 70%

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 40% 48% 70% 70%

Επιδότηση Κόστους Απασχόλησης 40% 48% 70% 70%

Επιχορήγηση 70% 70%

Φορολογική Απαλλαγή 50% 60% 70% 70%

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 50% 60% 70% 70%

Επιδότηση Κόστους Απασχόλησης 50% 60% 70% 70%

Επιχορήγηση 63% 63%

Φορολογική Απαλλαγή 45% 54% 70% 70%

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 45% 54% 70% 70%

Επιδότηση Κόστους Απασχόλησης 45% 54% 70% 70%

Επενδύσεις σε Κτίρια Χαρακτηρισμένα ως Διατηρητέα

Γενική Αρχή

Ειδικές Περιπτώσεις που αφορούν επενδύσεις που υλοποιούνται σε:

(α) Ορεινές Περιοχές ή 

(β) Περιοχές που έχουν πληγεί από Φυσικές Καταστροφές σύμφωνα με Απόφαση της Κυβερνητικής 

Επιτροπής Κρατικής Αρωγής  
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Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων 

▪ Συνδυασμός κινήτρων

✓ Το κίνητρο της επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης δεν
συνδυάζεται με τα λοιπά κίνητρα

✓ Στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις τα κίνητρα φορολογικής
απαλλαγής και επιδότησης δεν μπορούν να συνδυαστούν

✓ Για τις δαπάνες πλην περιφερειακών ενισχύσεων κατά κανόνα
παρέχονται τα κίνητρα της επιχορήγησης και φορολογικής
απαλλαγής.

▪ Για επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκατ. ευρώ

✓ Για τα πρώτα 50 εκατ. ευρώ το ποσοστό ενίσχυσης βάση του ΧΠΕ για
Μεγάλες Επιχειρήσεις

✓ Για το τμήμα 50-100 εκατ. ευρώ το 50% αυτής

✓ Για το άνω των 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται ενίσχυση
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Επιλέξιμες δαπάνες (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)

▪ Δαπάνες εκτός περιφερειακών

✓ Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ (έως 5% του 
επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων – ποσοστό ενίσχυσης 50% 
και έως €50.000)

✓ Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, στις οποίες περιλαμβάνονται:
o Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών
o Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων
o Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής

κατάρτισης
o Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες

(έως 10% του επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων – ποσοστό
ενίσχυσης 50%-70%)

✓ Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

(έως 10% του επιλέξιμου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων – ποσοστό
ενίσχυσης 50%)
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Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων 

▪ Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο των Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των
€3.000.000 για όλα τα είδη των ενισχύσεων

▪ Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο Μεσαίων και
Μεγάλων Επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπερβεί

▪ το ποσό των €3.000.000 για τις ενισχύσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

▪ το ποσό των €5.000.000 για τις ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής

▪ Το συνολικό ποσό ενίσχυσης για δαπάνες πλην περιφερειακών δεν
μπορεί να υπερβεί το ποσό των €100.000

▪ Οι παρεχόμενες ενισχύσεις σε επίπεδο φορέα συμπεριλαμβανομένων
συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων δεν μπορούν να
υπερβούν το ποσό των 20 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και
των 30 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων και
συνδεδεμένων (για 1 τριετία από την ένταξη)
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Χρηματοδοτικό σχήμα

1. Το χρηματοδοτικό σχήμα περιλαμβάνει

✓ επιχορήγηση

✓ Ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια εκ των οποίων το 25% δε θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανενός είδους κρατική ενίσχυση

2. Ίδια κεφάλαια

✓ Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές

✓ Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον

✓ Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών 
εις νέον τα οποία δεσμεύονται και δεν μπορούν να διανεμηθούν για 
6 χρόνια από την ολοκλήρωση της επένδυσης
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Χρηματοδοτικό σχήμα

3. Εξωτερική χρηματοδότηση

✓ Τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς

✓ Ομολογιακό δάνειο τριετούς τουλάχιστον διάρκειας

✓ Δεν επιτρέπεται αλληλόχρεος λογαριασμός

✓ Η σύμβαση δανείου θα πρέπει να αναφέρει 

▪ Στην περίπτωση επιδότησης του κόστους απασχόλησης δεν ισχύουν οι
περιορισμοί των σημείων 2 και 3 ανωτέρω



Διαδικασίες Υπαγωγής –
Υποχρεώσεις και Κυρώσεις
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Διαδικασία Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων

▪ Αρμόδιος φορέας υποδοχής αιτήσεων

1. Επενδυτικά με π/υ έως 1.000.000 υποβάλλονται στη Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας

2. Επενδυτικά σχέδια με π/υ > 1.000.000 ευρώ υποβάλλονται στη 
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Διαδικασία Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων

▪ Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:

1. Την επωνυμία και το μέγεθος της επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, 
μικρή, πολύ μικρή)

2. Την περιγραφή του έργου και τις εκτιμώμενες ημερομηνίες έναρξης 
και λήξης

3. Τον τόπο εκτέλεσης του έργου

4. Τον κατάλογο των δαπανών του έργου

5. Τα είδη και το ποσό ενίσχυσης

6. Το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου

7. Το αποδεικτικό καταβολής παραβόλου (0,001 επί του επιλέξιμου 
κόστους και min €300

▪ Με την υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητας
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Διαδικασία Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων

▪ Οι αιτήσεις υπαγωγής και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού
Νόμου

▪ Οι αιτήσεις με π/υ άνω των €700.000 συνοδεύονται από έκθεση
πιστοποίησης (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην προκήρυξη) η οποία
υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που
είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ)

▪ Εφόσον υπάρχει δάνειο υποβάλλεται ΥΔ με το ποσό του δανείου και
προέγκριση εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων

▪ Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για

✓ Σε περισσότερα του ενός καθεστώτα από τον ίδιο φορέα για το ίδιο
επενδυτικό σχέδιο

✓ Για επενδυτικό το οποίο είτε εν μέρει είτε εν όλο έχει υπαχθεί ήδη σε
κάποιο καθεστώς ενίσχυσης
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Διαδικασία αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

▪ Αρμόδιοι φορείς αξιολόγησης

✓ Η αξιολόγηση γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης εντός 45 ημερών
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς

✓ Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 45 ημερών ανατίθεται σε
ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή μέλος σχετικού μητρώου, ο
οποίος υποχρεούται να την ολοκληρώσει εντός 10 ημερών

▪ Διαδικασία αξιολόγησης

✓ Εφαρμόζεται η μέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης

✓ Καταρτίζεται προσωρινός πίνακας κατάταξης

✓ Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων

✓ Οριστικός Πίνακας κατάταξης
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Διαδικασία αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

Αντικείμενο αξιολόγησης

▪ Έλεγχος νομιμότητας

✓ Συμμόρφωση με το ν.4887/2022

✓ Τεκμηρίωση φερεγγυότητας φορέα επένδυσης

✓ Τεκμηρίωση δυνατότητας χρηματοδότησης της επένδυσης

▪ Αξιολόγηση του εύλογου του κόστους

✓ Αξιολόγηση εύλογου κόστους δαπανών

✓ Αξιολόγηση βιωσιμότητας της επένδυσης

▪ Βαθμολόγηση κριτηρίων

✓ Βαθμολόγηση φορέα

✓ Βαθμολόγηση επενδυτικού σχεδίου



Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει
κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί
στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 50 βαθμούς.



Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

Αρμόδιοι φορείς ελέγχου

▪ Διοικητικός έλεγχος

✓ Από την αρμόδια υπηρεσία

✓ Από εντεταλμένο όργανο ελέγχου που συγκροτείται από μέλη του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών

▪ Επιτόπιος έλεγχος

✓ Από εντεταλμένο όργανο ελέγχου που συγκροτείται από μέλη του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών ή

✓ Επιλέγεται από το φορέα της επένδυσης από τα μέλη του Μητρώου
(ορκωτό ελεγκτή ή εταιρεία ορκωτών ελεγκτών)

▪ Τακτικός έλεγχος

✓ Στο 50% ή το 65%

✓ Κατά την ολοκλήρωση



Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής

▪ Τροποποιήσεις

✓ Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
ή μείωση δυναμικότητας

✓ Αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης

✓ Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος, χωρίς αλλαγή του ύψους της
ενίσχυσης

✓ Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης

✓ Αλλαγή όρων της απόφασης υπαγωγής

✓ Εκμίσθωση της επένδυσης

▪ Τα αιτήματα υποβάλλονται μέσω του Π.Σ.Αν.



Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής

▪ Επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου υπό όρους

✓ Τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης και της
απόφασης υπαγωγής

✓ Εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι του επενδυτικού και διατηρείται ο
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης

✓ Δεν αλλάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας

✓ Δεν αυξάνει το κόστος της επένδυσης και το ύψος της ενίσχυσης

✓ Καλύπτονται οι ειδικότεροι όροι της προκήρυξης ιδίως σε ότι αφορά
(α) τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και
μεταφορά δαπανών μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών, (β) την
αλλαγή φορέα της επένδυσης (γ) αλλαγή του τόπου εγκατάστασης
της επένδυσης (δ) αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης της
επένδυσης (ε) εκμίσθωση της επένδυσης (στ) παράταση του χρόνου
ολοκλήρωσης της επένδυσης



Καταβολή επιχορήγησης

▪ Φορολογική απαλλαγή

✓ Δικαίωμα θεμελιώνεται με την πιστοποίηση του 50% ή του 65%

✓ Χρήση δικαιώματος εντός 15 ετών από τη θεμελίωσή του

✓ Μέγιστο ποσό μέχρι την ολοκλήρωση στο 1/3 του εγκεκριμένου

✓ Μέγιστο ετήσιο 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού απαλλαγής

✓ Για την περίπτωση leasing υπολογίζεται βάσει του τιμήματος που
έχει καταβληθεί κατ’ έτος

✓ Το αναλωθέν ποσό εμφανίζεται ως ειδικό αποθεματικό



Καταβολή επιχορήγησης

▪ Επιχορήγηση

✓ Ποσό που ανέρχεται μέχρι 25% της επιχορήγησης καταβάλλεται με
την υλοποίηση του 25% της επένδυσης (υποβάλλεται βεβαίωση –
δηλωτική πράξη ορθότητας των δικαιολογητικών από ορκωτό
λογιστή)

✓ Ποσό που ανέρχεται από 50% έως 65% της επιχορήγησης
καταβάλλεται με την υλοποίηση αντίστοιχου ποσοστού της
επένδυσης, με την πιστοποίηση της από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

✓ Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά από την
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.



Καταβολή επιχορήγησης

▪ Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

✓ Η έναρξη καταβολής της επιδότησης leasing πραγματοποιείται μετά
από την πιστοποίηση της εγκατάστασης του συνόλου του
μισθωμένου εξοπλισμού

✓ Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από την εκάστοτε
πληρωμή των δόσεων του μισθώματος

✓ Έως την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης μπορεί να καταβληθεί
το 60% της συνολικής ενίσχυσης.



Καταβολή επιχορήγησης

▪ Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

✓ Η έναρξη καταβολής γίνεται μετά την πιστοποίηση της δημιουργίας
των νέων θέσεων εργασίας

✓ Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο (βάσει εξοφλήσεων και
μέχρι του 60% μέχρι την ολοκλήρωση

▪ Σημείωση

✓ Τα ποσά επιχορήγησης, επιδότησης leasing και επιδότησης κόστους
δημιουργούμενης απασχόλησης εμφανίζονται ως ειδικό
αποθεματικό



Υποχρεώσεις – Κυρώσεις

▪ Οι φορείς οφείλουν να τηρούν το ακόλουθο λογιστικό σύστημα από το χρόνο
έναρξης της επένδυσης, αναλόγως το ύψος των επενδυτικών σχεδίων

✓ Διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα για επενδυτικά σχέδια μέχρι €300.000
και διακριτή λογιστική παρακολούθηση

▪ Διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων

✓ Το διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά από την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας του ορίζεται στα έξι (6) έτη.

✓ Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), το παραπάνω διάστημα
παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης.

▪ Οι φορείς μετά την υπαγωγή τους και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης
μακροχρόνιων υποχρεώσεων, οφείλουν:

✓ Να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής

✓ Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης

✓ Να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης



Υποχρεώσεις – Κυρώσεις

▪ Οι φορείς μετά την υπαγωγή τους και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης
μακροχρόνιων υποχρεώσεων, οφείλουν (συνέχεια):

✓ Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

✓ Να μην μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν
λάβει ενίσχυση

✓ Να μην μεταβάλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση

✓ Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης

✓ Να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία

✓ Να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους

✓ Να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους

✓ Να αναρτούν στον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης σχετική πινακίδα

✓ Να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.)

✓ Να διατηρούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, βάσει των οποίων έτυχαν ειδικής
αντιμετώπισης



Μέρος Ε 

Πως μπορεί να σας 
υποστηρίξει ο Μηχανισμός



Δωρεάν Παροχή Υποστήριξης

❖ Έλεγχος επιλεξιμότητας της επιχείρησής σας και του επενδυτικού

σχεδίου που σχεδιάζετε

✓ Εξετάζεται αν είναι επιλέξιμος ο φορέας της επένδυσης (ΚΑΔ, νομική
μορφή, μέγεθος φορέα, συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις, κλπ)

✓ Εξετάζεται η επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου που προτίθεστε
να υλοποιήσετε (επιλεξιμότητα αντικειμένου της επένδυσης,
προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται π.χ. ολοκληρωμένος
εκσυγχρονισμός)

❖ Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών

✓ Εξετάζεται η επιλεξιμότητα των δαπανών

✓ Εξετάζεται η τήρηση ορίων

✓ Εξετάζεται το εύλογο του κόστους των δαπανών



Δωρεάν Παροχή Υποστήριξης

❖ Προβαθμολόγηση της αίτησης και συμβουλευτική για τη βελτίωση

βαθμολογίας

✓ Ποσοτικοποίηση κριτηρίων και προσδιορισμός βαθμολογίας

✓ Συμβουλευτική για αύξηση της βαθμολογίας σε σημεία που αυτό
είναι εφικτό

❖ Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και υποβολή

της αίτησης

✓ Υποστήριξη στην συλλογή των απαιτούμενων τυπικών
δικαιολογητικών

✓ Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου βάσει των απαιτήσεων του νόμου

✓ Υποβολή της αίτησης στο Π.Σ.Αν.

❖ Συμβουλευτική για την επιλογή του βέλτιστου μίγματος κινήτρων



Τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε υποστήριξη

❖ Επικοινωνία με τους Συμβούλους του ΜΣΕ (επίσκεψη στα γραφεία

του ΜΣΕ, τηλέφωνο, e-mail)

❖ Υποβολή αίτησης στήριξης από το ΜΣΕ

❖ Συνάντηση με κάποιο σύμβουλο ώστε να συζητήσετε τη

δυνατότητα ένταξης της επένδυσής σας στον αναπτυξιακό νόμο

❖ Διαγνωστική αναγκών

❖ Η υποστήριξη από το ΜΣΕ γίνεται δωρεάν, ωστόσο θεωρείται

έμμεση ενίσχυση στο πλαίσιο του de minimis
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Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με 
τον ΜΣΕ

Τηλέφωνα: 

2610 454046

info@pde-mse.gr 

E-mail: 

www.pde-mse.gr

Ηλεκτρονική φόρμα στη διαδικτυακή πύλη

Γραφεία MΣΕ

Πάτρα: Αθηνών και Σαρανταπόρου 1-3, Τ.Κ 262.23
Αγρίνιο: Μπουκογιάννη 4, Τ.Κ 30131
Πύργος: Μητροπολίτου Αντωνίου 49  Τ.Κ 27100

http://www.piraeusbsc.gr/


Παράρτημα Α: Κριτήρια

Παράρτημα Β: Δικαιολογητικά



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους αρμόδιους Συμβούλους του ΜΣΕ

E-mail: info@pde-mse.gr www.pde-mse.gr

mailto:info@pde-mse.gr
http://www.pde-mse.gr/

