
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων 

Δικαιούχοι: Υπό ίδρυση / Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση τα καθεστώτα του Μέρους Β΄ 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: 

α. Εμπορική εταιρεία, 

β. Συνεταιρισμός, 

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές 

Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), 

δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του 

επενδυτικού σχεδίου, 

ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, 

στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: 

στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, 

στβ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, 

στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22. 



ζ. ατομικές επιχειρήσεις 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.». 

*Οι παραπάνω δικαιούχοι πρέπει να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 

  



Ποσοστά Επιδότησης 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2022‐31.12.2027 – Μέγιστες ενστάσεις ενίσχυσης που ισχύουν για τις 
περιφερειακές ενισχύσεις. 

 
Περιφέρεια 

  
Μεγάλες Επιχειρήσεις 

  
Μεσαίες Επιχειρήσεις 

  
Μικρές και Πολύ Μικρές 

Επιχειρήσεις 
Βόρειο Αιγαίο 60% 70% 75% 

Νότιο Αιγαίο 40% 50% 60% 

Κρήτη 50% 60% 70% 

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 50% 60% 70% 

Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70% 

Δυτική Μακεδονία 50% 60% 70% 

Ήπειρος 50% 60% 70% 

Θεσσαλία 50% 60% 70% 

Ιόνια Νησιά 40% 50% 60% 

Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70% 

Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60% 

Πελοπόννησος 40% 50% 60% 

Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35% 



  

Επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούνται σε τμήματα περιοχών ΣΔΑΜ τα ποσοστά θα προσαυξάνονται κατά 10%. Για την περιφέρεια Β.Αιγαίου το 
ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 75%.  

 

Περιοχές μετάβασης ΣΔΑΜ ορίζονται: 

α) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, (Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας) 

β) οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, 

γ) οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας (Π.Ε. Αρκαδίας) και Οιχαλίας (Π.Ε. Μεσσηνίας). 

 

Αναμένονται οι προκηρύξεις των δεκατριών νέων καθεστώτων ενισχύσεων με τις ακριβείς προϋποθέσεις και τροποποιήσεις υπαγωγής των 

επενδυτικών σχεδίων (δικαιούχοι, ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων, ημ.έναρξης υποβολών, αξιολόγηση κ.λπ.). 

  

  

Καθεστώτα Ενίσχυσης: 

Ανατολική Αττική 25% 35% 45% 

Δυτική Αττική 25% 35% 45% 

Πειραιάς,Νήσοι 25% 35% 45% 



 

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, καθώς 

και τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. 

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών 

μονάδων. 

3. Νέο Επιχειρείν 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό 

μετασχηματισμό, στη μεταποίηση λοιπών προϊόντων πλην των γεωργικών και στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 



Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης 

Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ). 

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη. 

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

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης 

γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα 

Σκοπός του παρόντος 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. 



8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του 

εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. 

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων 

Σκοπός του παρόντος 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. 

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που 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 



Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, προϋπολογισμού που υπερβαίνει το ποσό των (15.000.000) 

ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων α) της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης 

γεωργικών προϊόντων – αλιείας β) της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και γ) των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας 

(μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη 

ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων). 

13. Επιχειρηματικότητα 360ο 

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. 

 

Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια 



Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (άρθρο 2 στοιχείο 49 

Γ.Α.Κ.) και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Δημιουργία νέας μονάδας. 

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει 

αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης. 

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες 

υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο 

οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά 

την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η 

παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου. 

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

ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή 

που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. 

 



Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων 

Α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού. Δαπάνες για: 

1. Κατασκευή, επέκταση , εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, , ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για 

διασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του 

συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα, ή το 60% για τις επενδύσεις τουρισμού και θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ή το 

70% για τις επενδύσεις logistics, ή το 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια 

2. Την αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα, λοιπό εξοπλισμό)  με τις παρακάτω προϋποθέσεις  σωρευτικά 

 Η επιχειρηματική μονάδα να έχει κλείσει 

 Η αγορά γίνεται από τον φορέα του επενδυτικού  σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός αν πρόκειται για μικρή επιχείρηση 

που αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη. 

 Η συναλλαγή πραγματοποιείται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων ενεργητικού τα 

οποία έχουν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης στο παρελθόν. 

3. Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών εγκαταστάσεων 

και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. 

4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)  καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση με 

την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός θα παρέλθει στην κυριότητα του μισθωτή στην λήξη της σύμβασης. 

5. Εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (πλην κτιριακών) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Δαπάνες για: 

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

κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων 



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

επιχείρησης 

Το ανώτατο ποσό των άυλων δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των περιφερειακών ενισχύσεων για τις ΜμΕ και το 30% για τις 

Μεγάλες επιχειρήσεις. 

Γ. Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: 

Το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογίζεται για δύο (2) έτη 

από την δημιουργία κάθε θέσης. Το μισθολογικό κόστος ενισχύεται αυτοτελώς και δεν συνδυάζεται με τις παραπάνω περιπτώσεις Α. και Β. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας και πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής 

προϋποθέσεις: 

1. Η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων να αποτυπώνεται σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της 

προηγούμενης δωδεκάμηνης περιόδου, από την ημερομηνία υποβολής 

2. Η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας να καλυφθούν εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας της 

επένδυσης 

3. Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης  θα πρέπει να διατηρείται για περίοδο πέντε (5) ετών για τις Μεγάλες 

Επιχειρήσεις, τεσσάρων (4) για τις Μεσαίες και τριών (3) για τις Μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσης της. 

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 



Οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων περιλαμβάνουν τις δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν συμπληρωματικά προς τις 

περιφερειακές ενισχύσεις: 

1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ 

Ενισχύονται σε ποσοστό ως 5% επί του κόστους των περιφερειακών ενισχύσεων και έως το ποσό των 50.000€ , με ποσοστό ενίσχυσης 

50% 

2. Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Ενισχύονται μέχρι το ποσό των 20.000€ ή μέχρι 40.000€ για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέχρι το ποσοστό 20% 

ή 40% αντίστοιχα του ενισχυόμενου κόστους των περιφερειακών ενισχύσεων. 

3. Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης. 

Το αντικείμενο του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες: Βιομηχανική έρευνα, πειραματική 

ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας. Τα αντίστοιχα ποσοστά ενίσχυσης είναι 50%, 25% και 50% επί του κόστους των περιφερειακών 

ενισχύσεων 

4. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ 

Δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση  και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής 

εξειδίκευσης, δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ενισχύονται σε ποσοστό 20% του συνολικού κόστους περιφερειακών ενισχύσεων 

ως το ποσό των 200.000€ 

5. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις. 

Δαπάνες προσωπικού, οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται με τον όρο ότι χρησιμοποιούνται για 

το έργο. Δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές 

πηγές, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των 

επιλέξιμων δαπανών για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις και το 50% για τις ΜμΕ. 

6. Επενδυτικές Δαπάνες για την Προστασία του Περιβάλλοντος 



Αφορούν πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες, απαραίτητες για την υπέρβαση των εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων ή την αύξηση του 

επιπέδου της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων και καθορίζονται ως εξής:  

• Όταν το κόστος της επένδυσης για την προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να προσδιοριστεί στο συνολικό επενδυτικό 

κόστος ως διακριτή επένδυση, το κόστος που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος συνιστά επιλέξιμη δαπάνη.  

• Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κόστος της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος προσδιορίζεται με βάση 

παρόμοια, λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση που θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Η 

διαφορά μεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος και 

συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες. 

 • Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και μπορεί να αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 

στην περίπτωση των μεσαίων, ενώ κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων. 

• Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες 

περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις 

του στοιχείου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. 

 • Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται με ποσοστό μέχρι 20% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και 

έως του ποσού των 200.000€ 

7. Επενδυτικές Δαπάνες για Μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής 

απόδοσης.  

 Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 30% αυτών.  

 Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε μεσαίες 

επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν 

τις προϋποθέσεις του στοιχείου α ́της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε 

ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ ́της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.  



 Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του 

ποσού 100.000 ευρώ 

8. Επενδυτικές Δαπάνες για Συμπαραγωγή Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης από Α.Π.Ε. 

Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε πρόσφατα εγκατεστημένη ή ανακαινισμένη δυναμικότητα παραγωγής. 

Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες σε εξοπλισμό που απαιτείται για να λειτουργήσει ως εγκατάσταση συμπαραγωγής 

ενέργειας υψηλής απόδοσης σε σύγκριση με συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης της ίδιας 

δυναμικότητας.  Στην περίπτωση σταθμών ηλεκτρικής ισχύος άνω του 1MW, επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται μόνο αυτές που 

αντιστοιχούν σε παραγωγή θερμότητας, η οποία αξιοποιείται για θέρμανση διεργασιών ή χώρων. 

 Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 45% αυτών.  

 Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις, και 

κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί 15 

ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α ́της παρ. 3 του άρθρου 

107 της ΣΛΕΕ και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του 

στοιχείου γ’ της παρ.3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.  

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων  

9. Δαπάνες για Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές: 

 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση, για 

επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής 

θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά 

και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, καθώς και για υβριδικούς σταθμούς ΑΠΕ τόσο στο Ηλεκτρικό Σύστημα της 

Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής 

Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, όσο και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ). 

Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις. Ειδικά, για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στα Μη 



Διασυνδεδεμένα Νησιά επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του συστήματος αποθήκευσης, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις. Οι 

δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος  δεν είναι επιλέξιμες. 

Η ένταση της ενίσχυσης στις δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε ορίζεται ως ποσοστό: 

Α) 45% των επιλέξιμων δαπανών υπολογίζονται ως εξής: 

 Αα) όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας μπορεί να προσδιοριστεί ως διακριτή επένδυση ως προς το 

συνολικό επενδυτικό κόστος. 

 Αβ) Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δύναται να προσδιοριστεί με βάση 

παρόμοια, λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση, η διαφορά αυτή 

μεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που συνδέεται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

και συνιστά επιλέξιμη δαπάνη. 

Β)  30% των επιλέξιμων δαπανών, εάν υπολογίζονται ως εξής: 

 Βα) Για μικρές εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να συγκριθούν με παρόμοια λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, 

δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μονάδες παραγωγής περιορισμένου μεγέθους, το συνολικό κόστος της επένδυσης για την επίτευξη 

υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος συνιστά επιλέξιμη δαπάνη 

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις, και 

κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 

15 ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α’ της παρ. 3 του 

άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του 

στοιχείου γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΛΕ σύμφωνα με τον ΧΠΕ. Οι δαπάνες στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης για ιδία χρήση από ΑΠΕ ενισχύονται μέχρι 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 

περιφερειακών ενισχύσεων  

10. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

Επιλέξιμες δαπάνες για τη μονάδα παραγωγής είναι οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή, επέκταση και ανακαίνιση 

μιας ή περισσότερων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης 



και τηλεψύξης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), σε σύγκριση με μια συμβατική μονάδα παραγωγής. Η 

επένδυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος ενεργειακά αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Επιλέξιμες δαπάνες 

για το δίκτυο διανομής είναι οι επενδυτικές δαπάνες. 

 Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ορίζεται σε ποσοστό 

σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) 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. Η ένταση της ενίσχυσης για τη μονάδα παραγωγής μπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες για 

επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά 

πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 3 του 

άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Το ποσό της ενίσχυσης για το δίκτυο διανομής δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων 

δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων ή μέσω 

μηχανισμού ανάκτησης. 

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών 

ενισχύσεων. 

11. Δαπάνες για Αποκατάσταση Μολυσμένων Χώρων 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου. 

Στην περίπτωση της αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, όλες οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται 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. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών για την αποκατάσταση 

μολυσμένων χώρων ορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. 

 Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών 

ενισχύσεων. 

12. Δαπάνες για Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων 



Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή 

αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης ιδίας δυναμικότητας που θα κατασκευαζόταν ελλείψει ενίσχυσης. Τα προς επεξεργασία ανακυκλούμενα ή 

επαναχρησιμοποιούμενα υλικά σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν, ή θα υφίσταντο επεξεργασία με τρόπο λιγότερο φιλικό προς το 

περιβάλλον. Δεν καλύπτονται ενισχύσεις για άλλες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων πλην της ανακύκλωσης. 

 Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων 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. Η ένταση της 

ενίσχυσης για τη μονάδα παραγωγής μπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες 

περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες 

για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. 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. 

13. Δαπάνες για Επαγγελματική Κατάρτιση 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν την αναβάθμιση των προσόντων (up-skilling) ή την επανεκπαίδευση (re-skilling) 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, όπως 

έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του 

εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα 



διαμονής εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευόμενων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία, ➢ δαπάνες 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης,  

 δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για 

τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.  

 Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 50% αυτών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, μέχρι το 70% των 

επιλέξιμων δαπανών, ως εξής: 

Α) 10 εκατοστιαίες μονάδες, εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε 

εργαζομένους σε μειονεκτική θέση, 

Β) 10 εκατοστιαίες μονάδες, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις και  

Γ)  κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες εάν χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις.  

 Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων. 

 

14. 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.  

 Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.  

 Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων 

15. Επενδυτικές Δαπάνες για Εργαζόμενους σε Μειονεκτική Θέση 

 Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση. 



 Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες για περίοδο δώδεκα (12) το πολύ μηνών από την πρόσληψη εργαζόμενου σε 

μειονεκτική θέση. Στις περιπτώσεις που ο υπόψη εργαζόμενος τελεί σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι 

μισθολογικές δαπάνες για μέγιστη περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την πρόσληψη. Η ένταση της ενίσχυσης για πρόσληψη 

εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών.  

 Εργαζόμενοι με αναπηρία. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των επιλέξιμων δαπανών.  

Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) των 

επιλέξιμων δαπανών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εξαιρέσεις 

Δεν υπάγονται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου 

επενδυτικά σχέδια: 

α) Στον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 43 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, κατά 

κατηγορία, 

β) στον τομέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 

2014, κατά κατηγορία, 

γ) στον τομέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης 

Ιουνίου 2014, σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα, 

δ) στον τομέα της ναυπηγίας. Μπορεί με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών να 

προκηρυχθεί κατ` εξαίρεση καθεστώς στον τομέα της ναυπηγίας, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

ε) στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, με την επιφύλαξη της περ. α` της παρ.4, 

στ) στον τομέα μεταφορών (και της συναφούς υποδομής), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, κατά κατηγορία. 

Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικ. Αριθμοί 

Δραστηριότητας 2008» [υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών (Β` 2149) και Εγκ./Πολ. 1133/2008], και με την επιφύλαξη των άρθρων 

52 έως 58: 

-02- Δασοκομία και Υλοτομία. 

-05- Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη. 

-06- Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

-09.1- Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου και 



-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 κτιρίων. 

-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 περ. β) της παρ. 4. 

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

-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, με την επιφύλαξη της περ. ι’ της παρ. 4. 

-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 ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες. 

-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας. 

-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια 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, εξαιρούμενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και 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. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού και των κατά περίπτωση 

συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων των ΚΑΔ -86- και -87-, καθώς και κάθε 

άλλο συναφές θέμα εφαρμογής τους.-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 της υποπερ. ζζ` της περ. γ) και της περ. 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. 

 

Είδη Ενισχύσεων : 

1. Επιχορήγηση

2. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING), 

3. Φορολογική απαλλαγή

 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης



5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου 

Καταβολή  Ενισχύσεων :

Φορολογική Απαλλαγή  

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή του 

65% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση του 

συνόλου της ίδιας συμμετοχής.  

Ο φορέας δύναται να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το 

έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους ακόλουθους, σωρευτικά περιορισμούς: Η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει, 

κατά έτος το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης 

και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.  

 

 



 

Επιχορήγηση 

 Ποσό που ανέρχεται μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβληθεί με την υλοποίηση έργου 

προϋπολογισμού τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε 

τοις εκατό (65%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης δύναται να καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 

50% ή του 65% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση του συνόλου 

της ιδίας συμμετοχής. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό της σε περίπτωση μη εφαρμογής της παραπάνω ρύθμισης, καταβάλλεται μετά 

την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

 Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 

 Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δύναται να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση, από το αρμόδιο όργανο 

ελέγχου, της εγκατάστασης στην μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι ενισχύσεις 

της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά 

εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται 

επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ποσοστά ενισχύσεων και με 

τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης 

και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον 

φορέα της επένδυσης μόνο για τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία. 



 

Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργημένης Απασχόλησης  

Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης δύναται να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο 

ελέγχου δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε 

πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, με τον περιορισμό της υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό 

(60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

 

Ειδικές Κατηγορίες  Ενισχύσεων : 

Για να μπορεί μια επιχείρηση να αιτηθεί την ενίσχυση με την μορφή της επιχορήγησης θα πρέπει  να ανήκει στις Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις. 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 80% του ΧΠΕ. Για να λάβει μια επιχείρηση ποσοστό ενίσχυσης στο 100% του ποσοστού που ορίζεται στον Χάρτη 

Περιφερειακών Ενισχύσεων ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, πρέπει να ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Να είναι πολύ μικρή ή μικρή για όλες τις μορφές  ενίσχυσης εκτός από την επιχορήγηση 



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

παραμεθόριες, 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 κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ( Ενίσχυση στο 90% του Χ.Π.Ε) 

 Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων που έχουν παύσει την λειτουργία τους.  

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του 

φορέα, ήτοι:  



α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, 

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, 

δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς 

Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους 

Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτι‐ κές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). 

 

Για τις ανάγκες του παρόντος καθεστώτος, το μέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται με βάση την εταιρική σύνθεση που 

δηλώνεται ότι αυτός θα έχει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου όπως προσδιορίζεται στην παρ. 4 του Άρθρου 4 της παρούσης, 

και όχι με βάση την εταιρική σύνθεση του χρόνου υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Για το λόγο αυτό ο φορέας θα πρέπει να προσδιορίσει τυχόν 

συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με βάση την εταιρική σύνθεση όπως θα ισχύει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών και να υποβάλει τα 

σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (οικονομικά στοιχεία και τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης αυτών για τα δύο τελευταία έτη πριν την υποβολή 

της αίτησης υπαγωγής). 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, με 

εξαίρεση όσα από τα καθεστώτα ορίζουν διαφορετικό ποσό. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις 

σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη 

επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των 

περιορισμών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ. Τα ανώτατα όρια προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δίδεται με τη 

μορφή της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο καθεστώς της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» 



 

 

 

 

 
  

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια 

Επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας 

Στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών 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), 

αβ) μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014, 



αγ) υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. 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, 

αδ) παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014, 

αε) ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, σύμφωνα με τον ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και το άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 651/2014, 

αστ) 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. 

Επενδύσεις στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων 

Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων κατ` εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι: βα) 52.1 (Αποθήκευση) 

β) Στον τομέα των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων κατ` εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι: 



βα) 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)], ββ) 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και, 

βγ) 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)]. 

βδ) 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 

σαράντα (40) τουλάχιστον θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο 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. 

βε) 52.21.26.01 (Υπηρεσίες επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων), για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές. 

 

Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν: 

α) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων ( 4 ) αστέρων, 



β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) τουλάχιστον 

αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης 

εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, 

γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό κλειστών ξενοδοχειακών μονάδων εφόσον θα αναβαθμιστούν σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων 

δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η 

µεταβίβαση ή η µακροχρόνια µίσθωση ενισχυόµενων τµηµάτων αυτών λαµβάνει χώρα µετά από τη λήξη της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων 

του φορέα της επένδυσης 

ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων εντός χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία 

ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, 

στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία 

σχέδια, µη περιλαµβανοµένων των προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων 

ζ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό κάμπινγκ τουλάχιστον 3 αστέρων, 

η) ίδρυση και εκσυγχρονισµό µη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον: 



 φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», 

 κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισµού 

 διατηρούν ελάχιστο αριθµό είκοσι (20) ενοικιαζόµενων δωµατίων. 

 υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισµών σε µία από τις ακόλουθες περιοχές: 

 ορεινές περιοχές, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δηµοτικών ενοτήτων που συνιστούν µέρος του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος της Αθήνας, 

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

 νησιά µε πληθυσμό < 3.100 κατοίκων, 

 

Επενδύσεις στον Τομέα του Εναλλακτικού Τουρισμού 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 



Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν: 

α. ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς 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), 

β. αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, 

γ. τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping, 

δ. καταδυτικού τουρισμού, σύμφωνα με τον ν. 4688/ 2020 (Α΄ 101). 

Επενδύσεις στον Τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας. 

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), όπως εκάστοτε ισχύει, 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 – ΚΑΔ 87.30.11.01.  

 



Επενδύσεις στον τομέα του Αθλητισμού 

Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κάτωθι κωδικοί 

αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΚΑΔ 93:  

στα) 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και 

στβ) 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας). 

 

Επενδύσεις στον τομέα του χονδρικού εμπορίου 

Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ  

46.71.12.05 

46.71.13.14 

46.71.13.16 



Που υλοποιούνται στα νησιά για την δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Ομοίως ΜΟΝΟ για το καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματική εξωστρέφεια», ενισχύονται 

επενδυτικά σχέδι 

α του ΚΑΔ 46.46 – Χονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων 

Επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης 

Ενισχύονται σχεδόν όλες οι δραστηριότητες του τομέα της Μεταποίησης, εκτός από τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. 

• Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

• Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων 

• Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 

• Μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 

• Ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών 

• Παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης 

• Επεξεργασία νέων –εναλλακτικών –καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.). 

• Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης ξηρών καρπών 

• Ποτοποιία – Ζυθοποιία – Μικροζυθοποιία 

• Παραγωγή Οίνου, επέκταση μονάδας οινοποιείου & αποστακτηρίου 

• Μονάδες εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού 

• Μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων 

• Σφαγεία, τεμαχιστήρια 



• Μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων 

• Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων) 

 

Στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων 

Yπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που καθορίζονται στην υπ’ αρ. 108621/17-10-2016 (Α’ 3410) κοινή απόφαση «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, 

προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της 

μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά 

στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.», όπως 

ισχύει με τους ειδικούς όρους, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμούς που ορίζονται σε αυτήν, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 129228/24-

11-2017 (Β’ 4122) και ισχύει. 

 Στον τομέα πρωτογενούς παραγωγής, υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που καθορίζονται 

α. στην υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής 

παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117) 

και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 

επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122), με τους όρους, προϋποθέσεις, περιορισμούς και προδιαγραφές που ορίζονται σε αυτήν, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και 



β. στην υπ’ αρ. 88642/25-8-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής 

παραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων 

του ν. 4399/2016 (Α’ 117), για τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο και 

ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και 

προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια» (Β’ 3539). 

Eπενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 

α. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, 

μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων). 

β. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων). 

γ. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων). 

δ. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια). 

ε. Ζωοτροφές. 

στ. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.). 

ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.). 

η. Οίνος. 

θ. Οπωροκηπευτικά. 

ι. Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος. 

ια. Κτηνοτροφικά φυτά 

ιβ. Όσπρια. 

ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων). 

ιδ. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό. 



ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 

ιστ. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης. 

ιζ. Επεξεργασία νέων –εναλλακτικών –καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.). 

ιη. επεξεργασία ακατέργαστου καπνού. 

ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου. 

κ. επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης. 

κα. επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.   

 Επενδύσεις σε Δραστηριότητες Πληροφορικής  

• Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

• Κατασκευή μονάδων μνήμης 

• Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 

• Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες – δικτυακές πύλες 

Επενδύσεις σε Λοιπούς Κλάδους 

Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.71.12.05, 46,71,13,14 και 46.71.13.16 (Χονδρικό Εμπόριο πετρελαίου & υγραερίου) που 

υλοποιούνται σε νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Ομοίως κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.46 – 

Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων μόνο για το καθεστώς “Επιχειρηματική Εξωστρέφεια”. 



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. 

Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, 

βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων. 

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 στρεμμάτων και μόνο για τα 

καθεστώτα “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” και “Επιχειρηματικότητα 360”. 

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 Καινοτομία”. 


