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Νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 

 

Σκοπός του παρόντος 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 όσων 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. 

 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών 

ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω 

κατηγορίες:  

• Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων 

 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τις αναβαθμιζόμενες τεχνολογικά 

υφιστάμενες μονάδες και επιθυμούν να εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και 

διαδικασίες, συνδυάζοντας μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία 

πληροφοριών και επικοινωνιών. 

 

• Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων 

 

Αφορά επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την 

προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και λοιπές υφιστάμενες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση υλοποίησης δαπανών για 

μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

• Νέο Επιχειρείν 

 

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια για δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στην 

πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, 

στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό 

μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα, και πρόκειται 

να υλοποιηθούν από υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, στο 

εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία 

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

μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), 
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β) δεν έχουν παρουσιάσει προηγουμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και γ) 

πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που εξειδικεύονται στις σχετικές 

προκηρύξεις 

 

• Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 

 

Αφορά σε επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στις περιοχές των 

Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ). 

 

• Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία 

 

Στόχος είναι τα εντασσόμενα σχέδια να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην 

παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή 

οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην 

αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. 

 

• Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 

– αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

 

Προβλέπει ενίσχυση για επενδυτικά σχέδια στους τομείς της πρωτογενούς 

γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων καθώς και 

της αλιείας- υδατοκαλλιέργειας. 

 

• Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα 

 

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, 

πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων καθώς και στην δημιουργία 

εγκαταστάσεων Logistics 

 

• Επιχειρηματική εξωστρέφεια 

 

Αφορά σε  επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης επιχειρηματικής εξωστρέφειας και 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων. 

 

• Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων 

 

Προβλέπεται η ενίσχυση για  τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό 

ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων και κατασκηνώσεων 

(Camping) στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της 

ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. 

 

• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και 

στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
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περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, 

θρησκευτικών. 

 

• Μεγάλες επενδύσεις 

 

Αφορά στην ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, προϋπολογισμού που 

υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, 

εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων α) της 

αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών 

προϊόντων – αλιείας β) της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και γ) των 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

 

• Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας 

 

Αφορά στην 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). 

 

• 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. 

 

Ορισμοί 

1. Αρχική επένδυση:  

α. Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία 

νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης 

επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας 

επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σ΄ αυτή, ή τη 

θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

επιχειρηματικής εγκατάστασης.  

β. Η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση 

που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η απόκτηση στοιχείων 

ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε 

κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται 

με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.  
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2. Αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα:  

α. Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία 

νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας 

επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν 

είναι η ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην εγκατάσταση. 

β. Η απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική 

εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση 

με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τη 

χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη 

που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν από την αγορά. 

 

Είδη ενισχύσεων  

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος 

παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:  

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

φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία 

προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή 

της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται 

από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί 

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

καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με 

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

σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.  

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

ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου 

και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.  

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

από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 

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

εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και 

εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.  

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

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

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

οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.  

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος 

Β’ που αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση 

επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων 

υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.  
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Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων 

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων 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: 

• δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, 

• δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά 

υπηρεσιών, 

• δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα 

τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22. 

 

2. Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στα καθεστώτα εξαιρούνται: 

α. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης 

επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf), 

β. οι προβληματικές επιχειρήσεις, 

γ. επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης: 

• Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η 

ενίσχυση ή  

• αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω 

επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την 

ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης,  

δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με 

πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης 

έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. 
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Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων 

 

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου 

κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του 

φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο: 

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 πενήντα χιλιάδων (150.000) 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 (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές 

Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). 

 

Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 

 

1. Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τα οποία 

υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α. Δημιουργία νέας μονάδας. 

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. 

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

ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες 

δαπάνες υπερβαίνουν κατά 200% τουλάχιστον τη λογιστική αξία των στοιχείων 

ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο 

φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. 

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές 

δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες 

συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα 

τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη.  
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Επιλέξιμες δαπάνες  

1. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων  

✓ Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα 

δαπάνες για:  

➢ Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών 

εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων 

των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της 

προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, 

καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  

➢ Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων 

στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός 

εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

i. η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει,  

ii. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της 

επιχειρηματικής εγκατάστασης εκτός εάν πρόκειται για μικρή 

επιχείρηση, η οποία αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού 

ιδιοκτήτη,  

iii. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις 

όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες 

αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν 

στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών 

νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά 

τους, 

➢ Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 

εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του 

χώρου της εντασσόμενης μονάδας. 

➢ Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (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. 

➢ Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε 

κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

✓ Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες 

για:  

➢ Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και 

μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,  

➢ συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, 

προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης 

της επιχείρησης.  

i. να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική 

εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν 

συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση, 

για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία 
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ολοκλήρωσης της επένδυσης ή για τρία (3) τουλάχιστον έτη 

στην περίπτωση των ΜμΕ, 

ii. να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού 

της επιχείρησης,  

iii. να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους 

που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή.  

 

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού 

δεν μπορούν να υπερβούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενισχυόμενων 

δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό 

διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%). 

✓ Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως 

αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για 

δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. 

2. Όταν οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό 

κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

✓ Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των 

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

επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με 

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

αίτησης υπαγωγής, 

✓ η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών 

από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης, 

✓ κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης διατηρείται στη 

συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον 

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

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

πρώτης πλήρωσής της. 

 

Ποσοστά ενίσχυσης 

Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι 

επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Ο χάρτης καθορίζει επίσης τις 

μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι 

το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και 

εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. 

Αναλυτικά τα ποσοστά του Χάρτη, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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