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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360ο 

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Προκηρύχθηκε το Καθεστώς Επιχειρηματικότητα 360ο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 - Ελλάδα Ισχυρή 
Ανάπτυξη. Σκοπός του καθεστώτος, είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον 
παρόντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην 
υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας. 

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4887/2022, 
εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων: 
▪ Αγροδιατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων - αλιείας  
▪ Μεταποίησης - εφοδιαστικής αλυσίδας  
▪ Ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων  
▪ Εναλλακτικών μορφών τουρισμού  

και περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων, όπως θα αποτυπωθούν, στη βάση διοικητικού εγγράφου, σε πίνακα που θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/  

Για τα επενδυτικά σχέδια:  
i. Εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια (ΚΑΔ 08.11.11) και εξόρυξης 

γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) (ΚΑΔ 08.11.12), όταν 
πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις με υφιστάμενη ή μέχρι την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της 
εξόρυξης, αποκτηθείσα, μεταποιητική δραστηριότητα.  

ii. Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, (ΚΑΔ 36.00.20.01), όταν πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές με 
αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος τους.  

iii. Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές 
εκδόσεις (ΚΑΔ 59 και 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3, 63.11.2, 63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία 
μόνιμων εγκαταστάσεων «studios».  

iv. Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΔ 68.32.13.00) για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. 
εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) 
στρεμμάτων.  

v. Υπηρεσιών γηπέδου (ΚΑΔ 93.11.10.01) με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και Υπηρεσιών 
κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς.  

vi. Υπηρεσιών Μηχανικών Πλυντηρίων (ΚΑΔ 96.01.19.02) και Υπηρεσιών Σιδερωτηρίου Ρούχων (ΚΑΔ 
96.01.13.01) των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, 
ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.  

vii. Δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του 
ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με 
Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, με ελάχιστο ύψος άνω του 1.000.000€.  

viii. Παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος άνω του 1.000.000€. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 9η 
Ιανουαρίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 10η Απριλίου 2023. 
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ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

1. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη 
τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

2. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ενώ 
η μέγιστη διάρκεια μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη. 

3. Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 
πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης          αφαιρούμενων του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους 
εταίρους, κατά μέγιστο εντός 15 φορολογικών ετών, από την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους 
του επενδυτικού σχεδίου. 

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του μισθολογικού 
κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο. 
• Τα είδη ενισχύσεων των περιπτώσεων 1, 2 και 3 παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και 

συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Το 
είδος ενίσχυσης της περίπτωσης 4 παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες του μισθολογικού κόστους 
των νέων θέσεων εργασίας. 

• Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα, πλην της 
επιχορήγησης. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές 
ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό εξήντα τοις 
εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30% για τις Περιφερειακές Ενότητες 
Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας ποσοστού ενίσχυσης με τα 
υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και 
εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα. 

• Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και για το μέρος που 
αφορά την συμβατική επένδυση παρέχεται είτε το κίνητρο της επιχορήγησης είτε το κίνητρο της φορολογικής 
απαλλαγής, χωρίς να δύνανται τα συγκεκριμένα κίνητρα να αποτελέσουν μίγμα της ενίσχυσης αυτής. 

• Για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων παρέχονται τα κίνητρα της επιχορήγησης ή της 
φορολογικής απαλλαγής. 

• Στα επενδυτικά σχέδια των ΜΜΕ για τις περιοχές του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών 
παρέχονται όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Επιλέξιμες, για ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου, είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν 
υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες 
μορφές: Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες 
Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική 
δραστηριότητα και υπό προϋποθέσεις Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους. 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: 
α) για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000 ευρώ 
β) για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ 
γ) για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ 
δ) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ 
ε) για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς Συνεταιρισμούς, 

Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α. Επενδυτικές δαπάνες σε 
ενσώματα στοιχεία 
ενεργητικού και συγκεκριμένα 
δαπάνες για: 

1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για διασφάλιση 
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου. Οι δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των 
ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα, ή το 80% για επενδυτικά 
σχέδια που υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια. 

2. Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα, 
λοιπός εξοπλισμός) ή και μέρους τους, εφόσον σωρευτικά ισχύουν τα 
ακόλουθα: η μονάδα έχει κλείσει δύο (2) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης υπαγωγής, η απόκτηση πραγματοποιείται από τον φορέα της 
επένδυσης που δεν σχετίζεται με  τον πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για μικρή 
επιχείρηση η οποία αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη υπό 
προϋποθέσεις, η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις 
όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων 
ενεργητικού τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω 
αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης. 

3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών εγκαταστάσεων και των 
μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. 

4. Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την 
προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 
προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά 
τη λήξη της σύμβασης. 

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

 
 

Β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα 
στοιχεία ενεργητικού και 
συγκεκριμένα 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 ποσοστό των άυλων δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% 
του συνολικού κόστους της επένδυσης για τις ΜμΕ και το 30% για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις. 
 

 
 
 
 
 
 

Γ. Μισθολογικό κόστος νέων  
θέσεων εργασίας (Οι δαπάνες 
της συγκεκριμένης κατηγορίας 
ενισχύονται μεμονωμένα και όχι 
σε  συνδυασμό με τις 
υπόλοιπες) 

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου, για 2 (δύο) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Οι δαπάνες 
της συγκεκριμένης ενότητας ενισχύονται αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις 
περιπτώσεις Α ή/και Β. 
Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος 
των νέων θέσεων εργασίας και πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Η αύξηση του αριθμού εργαζομένων να αποτυπώνεται σε ΕΜΕ (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας) σε σχέση με την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. 

2. Όλες οι θέσεις εργασίας να καλυφθούν εντός τριών (3) ετών από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας της επένδυσης. 

3. Η δημιουργία κάθε νέας θέσης εργασίας μέσω της επένδυσης θα πρέπει να 
διατηρείται για τις μεγάλες επιχειρήσεις για περίοδο πέντε (5) ετών, για τις 
μεσαίες επιχειρήσεις για περίοδο τεσσάρων (4) ετών και  για  τις μικρές 
επιχειρήσεις για περίοδο τριών (3) ετών ξεκινώντας από την ημερομηνία 
πρώτης πλήρωσής της. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου θα πρέπει να έχουν τον 
χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Δημιουργία νέας μονάδας. 
• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. 
• Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας 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 στον προηγούμενο 
της έναρξης εργασιών της επένδυσης, οικονομικό έτος. 

• Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο εάν 
αφορά μεγάλες επιχειρήσεις ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων 
ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων 
φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που 
πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

1. Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΜμΕ : Ένταση ενίσχυσης 50% αυτών και ενισχύονται μέχρι 
ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού 
των 50.000€. 

2. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων: Ένταση ενίσχυσης 50% αυτών και ενισχύονται μέχρι 
ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων. 

3. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων:  Ένταση ενίσχυσης 35% αυτών, που 
μπορεί να  ανέλθει στο 55% για μικρές και 45% για μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης για τη 
μονάδα παραγωγής μπορεί να αυξηθεί κατά 15% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του στοιχείου α’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Σ.Λ.Ε.Ε. και κατά 5% για επενδύσεις σε 
ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της 
Σ.Λ.Ε.Ε.. 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 40% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών 
ενισχύσεων και ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 50.000€. 

4. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση: Ένταση ενίσχυσης 50% αυτών, το οποίο δύναται να ανέλθει στο 
70% υπό προϋποθέσεις. Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την 
επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:  
- δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν 

στην επαγγελματική κατάρτιση,  
- λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο 

επαγγελματικής κατάρτισης, 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 εκπαιδευομένων που είναι 
εργαζόμενοι με αναπηρία, 

- δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, 
- δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες, όπως διοικητικές 

δαπάνες, μισθώματα και γενικά έξοδα, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν 
στην επαγγελματική κατάρτιση.  

5. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις:  Ένταση ενίσχυσης έως 50% των επιλέξιμων 
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δαπανών και ενισχύεται με ποσοστό 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών 
ενισχύσεων. Οι  δαπάνες αυτές αφορούν τη μίσθωση, εγκατάσταση και διαχείριση περιπτέρου για τη 
συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση. 

6. Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ: Οι δαπάνες ορίζονται στο άρθρο 17 του Γ.Α.Κ. και αφορούν 
ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό έργο υπολογιζόμενο για περίοδο 2 ετών. Η ένταση ενίσχυσης 
ορίζεται στο 20% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων και στο 10% στην 
περίπτωση των μεσαίων επιχειρήσεων. 

EΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Ο νέος χάρτης κρατικών ενισχύσεων για τις επενδύσεις στις περιφέρειες του χάρτη διαμορφώνεται ως εξής:  

 
 

Περιφέρειες 
(NUTS2) 

 
Περιοχές 
(NUTS 3) 

Μέγιστη Ένταση Περιφερειακών Ενισχύσεων 

Μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Μικρές 

& Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Βόρειο Αιγαίο Βορείου Αιγαίου 55% 65% 75% 

Νότιο Αιγαίο Νοτίου Αιγαίου 40% 50% 60% 

Κρήτη Κρήτης 50% 60% 70% 

Ανατολική Μακεδονία – 

Θράκη 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 50% 60% 70% 

Κεντρική Μακεδονία Κεντρικής Μακεδονίας 50% 60% 70% 

Δυτική Μακεδονία Δυτικής Μακεδονίας 50% 50% 60% 

Ήπειρος Ηπείρου 50% 60% 70% 

Θεσσαλία Θεσσαλίας 50% 60% 70% 

Ιόνια Νησιά Ιονίων Νήσων 40% 50% 60% 

Δυτική Ελλάδα Δυτικής Ελλάδας 40% 50% 60% 

Στερεά Ελλάδα 
Ευρυτανίας 40% 50% 60% 

Στερεάς Ελλάδας 40% 50% 60% 

 
 
 
 
 

Πελοπόννησος 

Πελοποννήσου  (δεν περιλαμβάνει 

από την Αργολίδα – Αρκαδία τους 
Δήμους της Μεγαλόπολης, της 

Γορτυνίας και της Τρίπολης και από 
τη Λακωνία - Μεσσηνία το Δήμο 

Οιχαλίας ) 

 
 

40% 

 
 

50% 

 
 

60% 

Πελοποννήσου  εν μέρει 
(περιλαμβάνει από την Αργολίδα – 

Αρκαδία τους Δήμους της 
Μεγαλόπολης, της Γορτυνίας και της 

Τρίπολης και από τη Λακωνία - 
Μεσσηνία το Δήμο Οιχαλίας ) 

 
 

50% 

 
 

60% 

 
 

70% 

Αττικής 
Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35% 

Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, 
Πειραιάς/ Νήσοι 

25% 35% 45% 

 

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 
4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά 
ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.   
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Στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Δυτικού Τομέα Αθηνών οι 
ενισχύσεις σε ΜΜΕ χορηγούνται για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης. Σε μεγάλες επιχειρήσεις, οι 
ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη 
εγκατάσταση. 

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους 
Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής 
απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, 
Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης σε ποσοστό 60% για την περιφερειακή ενότητα 
Έβρου και 30% για τις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις 
ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε 40% και 
70% αντίστοιχα. 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των 3.000.000€ για όλα τα είδη ενισχύσεων. 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 
δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000.000€ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα 
5.000.000€ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών 
ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000€. 
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

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. 
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