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«Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών 

Προϊόντων», Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν 
ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να υλοποιούνται 
σε μία Περιφερειακή Ενότητα, και ειδικότερα να πληρούν μια από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Δημιουργία νέας μονάδας.  

• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.  

• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα 
ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν. 

• Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής 
διαδικασίας. 

• Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν 
σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει. 

 
 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια:  

α. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 5 του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της επιτροπής, που υποβάλλονται από πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά 

επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου 4887/2022 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.  της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, ήτοι κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από 

την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής 

εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής 

προέλευσης για την πρώτη του πώληση. 

γ. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής της περ. α και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων 

της περ. β, που δύνανται να υποβληθούν σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που 

υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας, 

δ. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής της περ. α και της μεταποίησης αυτών χωρίς να 

προκύπτει, κατ΄ ανάγκη, από την επέμβαση γεωργικό προϊόν, που δύνανται σε ένα επενδυτικό σχέδιο 

με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν 

τμήματα καθετοποιημένης μονάδας. 

 
 

 
 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος 

είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων της πρωτογενούς 

γεωργικής παραγωγής και της 

μεταποίησης των γεωργικών 

προϊόντων. 
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ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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.  

4. 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. 

 

5. Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους 

του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα 

ανέρχεται στο:  

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

7. β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) € για μεσαίες επιχειρήσεις.  

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

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

10. ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) € 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.). 

 

 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Α. Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής  

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις 

οποίες χορηγούνται ενισχύσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 

702/2014 είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 6 με εξαίρεση τις 

δαπάνες των υποπερ. αβ και αε της περ. α και της υποπ. βα της περ. β, της παρ. 1, αυτού. 2. Στα επενδυτικά 

σχέδια του τομέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόμενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των 

καλλιεργητικών παρελκόμενων μηχανημάτων κ.λπ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού 

ενισχυόμενου κόστους. 

 

 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή:                               

03/10/22 – 30/12/22  

Προϋπολογισμός Δράσης:              

150.000.000€                               
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Β. Εντός Περιφερειακών Ενισχύσεων: 

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

I. 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.  

II. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, 

μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες 

πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς: 

1) η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης υπαγωγής, 

2) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν 

σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης,  

3) η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.  

III. 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.  

IV. 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.  

V. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων.  

VI. Παγολεκάνες (για τις μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων) 

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

I. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, 

II. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης 

λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.  

III. 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. 

Γ. Εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: 

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ (αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για 

επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο 

συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της 

επιχείρησης).  

2. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων (επιλέξιμες είναι όσες απαιτούνται για τις εργασίες 

αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου).  

3. 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).  
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4. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των 

προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων). Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες: 

I. δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν 

στην επαγγελματική κατάρτιση, 

II. 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, 

III.  δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, 

IV. 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 (επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης 

και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση. 

6. Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ (επιλέξιμες είναι οι δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία 

ενεργητικού και το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από το 

επενδυτικό έργο υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών). 

 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι κατωτέρω δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες και εξαιρούνται από την παροχή ενισχύσεων:  

1. Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης 

2. Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της  

3. επένδυσης. 

4. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων. 

5. Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν 

μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές 

έχουν ανεγερθεί. 

6. Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων. 

7. Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον 

φορέα της επένδυσης.  
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

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

είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών 

του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

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. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, 

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

στ. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, 

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

στβ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 25. 

ζ. Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων 

(200.000) ευρώ. 

2. Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στον παρόν καθεστώς 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:  

γα. Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή 

γβ. 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. 

 

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής. 

Το ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή στο καθεστώς της «Αγροδιατροφής - Πρωτογενούς Παραγωγής και Μεταποίησης 

Γεωργικών Προϊόντων» του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν 

μπορεί να υπερβεί, τα ακόλουθα ποσοστά: α. Το 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που 

πραγματοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Ως μικρά νησιά νοούνται, όλα τα νησιά εκτός από την Κρήτη 

και την Εύβοια. β. Το 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην 

Περιφέρεια Αττικής. γ. Το 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις 

υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή στο καθεστώς της «Αγροδιατροφής - 

Πρωτογενούς Παραγωγής και Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων» του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά 

επιχείρηση κατά ρητή επιταγή του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014. Τα όρια αυτά δεν επιτρέπεται να 

καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό του επενδυτικού σχεδίου. 
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Παραδείσου 14Α, Αθήνα, Τ.Κ.: 15125, Τηλ: 210 6850499 

E-mail: info@motive.com.gr,  Web:www.motive.com.gr 

ΎΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:   

Δημόσια επιχορήγηση 80% (100% για επιχειρήσεις που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων όπως ορίζονται στην 

Πρόσκληση), χρηματοδοτική μίσθωση 100%, Φορολογική Απαλλαγή 100%, των ποσοστών ενισχύσεων που 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΕΣ 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

50% 70% 60% 50% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

50% 70% 60% 50% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

50% 70% 60% 50% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

50% 70% 60% 50% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

50% 70% 60% 50% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

50% 60% 50% 40% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

50% 70% 60% 50% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

40% 45% 35% 25% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ, 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ 

50% 60% 50% 40% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

50% 60% 50% 40% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

75% 75% 65% 55% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

75% 60% 50% 40% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

50% 70% 60% 50% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ; 

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και 

υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο 

εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης. Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας 

φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτικη. 


