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1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων. 

 

2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια 
(150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων:  

• Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης για το καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και 
Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022, που προκηρύσσεται το έτος 2022, 
καθορίζεται στα εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000,00) ευρώ 

• Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για το καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή 
και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022, που προκηρύσσεται το έτος 
2022, καθορίζεται στα εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000,00) ευρώ 

 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Για την 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-
Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 έχει οριστεί ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων 
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων η 03 Οκτωβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 30 Δεκεμβρίου 
2022. 

 

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν 
υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία 
από τις ακόλουθες μορφές: 
▪ Εμπορική εταιρεία,  
▪ συνεταιρισμός, 
▪ Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) 

Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), 
▪ κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, 
▪ 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, 

• Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. 
 
Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στα καθεστώτα εξαιρούνται: 
▪ επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία 

ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf), 
▪ οι προβληματικές επιχειρήσεις, 
▪ επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (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, 

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

 

https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/fek-5130-b-2022-agrodiatrofh.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/fek-5130-b-2022-agrodiatrofh.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/fek-5130-b-2022-agrodiatrofh.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/fek-5130-b-2022-agrodiatrofh.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/fek-5130-b-2022-agrodiatrofh.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/fek-5130-b-2022-agrodiatrofh.pdf
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5. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 
Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια:  
α) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, υπό προϋποθέσεις, που υποβάλλονται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 92195/27-09-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός των ειδών 
επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που 
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 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, υπό προϋποθέσεις, 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, και περιλαμβά-
νονται στην υπ’ αρ. 92172/27-09-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, 
προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του 
τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 
651/2014 της επιτροπής», 

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,. 

Τα ως άνω επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της Εθνικής Ονοματολογίας 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων, σε πίνακα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 
www.ependyseis.mindev. gov.gr. 

 
 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του 
Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, 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 διακόσια τοις εκατό (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. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν 
πληρούται η ως άνω προϋπόθεση. 

 
Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ. (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014) 
και οι ακόλουθοι: 

http://www.ependyseis.mindev.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/2021-08-01


 

 

 
 

5 

▪ Αρχική επένδυση (άρθρο 2 παρ. 49 Γ.Α.Κ.): 

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

▪ Αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα (άρθρο 2 παρ. 51 Γ.Α.Κ.): 

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. 

▪ Ίδια ή παρεμφερής δραστηριότητα: Κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός 
κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE - αναθεώρηση 2, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για 
τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE - αναθεώρηση 2 και για την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ.3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων Κανονισμών των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (L 393) (άρθρο 2 παρ. 50 Γ.Α.Κ.). 

▪ Έναρξη εργασιών: Το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν 
στην επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης 
ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, 
όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, 
ως έναρξη των εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την 
αποκτηθείσα εγκατάσταση (άρθρο 2 παρ. 50 Γ.Α.Κ.). 

 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
▪ Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική 

χρηματοδότηση. 
▪ Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται 

κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. 

 

8. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται 
με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
Μεγάλες 

Επιχειρήσεις 
Μεσαίες 

επιχειρήσεις 
Μικρές 

επιχειρήσεις 

Πολύ 
Μικρές 

επιχειρήσεις 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), 
Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) 

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 
(ΑΕΣ) και τις Ατομικές Επιχειρήσεις 

Ελάχιστος Π/Υ κόστος 
επενδυτικού σχεδίου 

1.000.000,00€ 500.000,00€ 250.000,00€ 100.000,00€ 50.000,00€ 
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9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Παρακάτω απεικονίζεται οι κατηγοριοποίησης ανά μέγεθος επιχείρησης καθώς και τα κριτήρια κατάταξης αυτών: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887 παρέχονται τα 
ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

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. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
(ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) 

συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των 
ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) 

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 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

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 

 
 

11. ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Τα ποσοστά ενίσχυσης προσδιορίζονται ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και το μέγεθος του φορέα επένδυσης 
σύμφωνα με τον υφιστάμενο Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων και αποτυπώνεται παρακάτω:  

 

 

Μικρή Επιχείρηση  
< 50 

 
≤ 10 εκατ. € 

 
≤ 10 εκατ. € ή 

Πολύ Μικρή Επιχείρηση  
< 10 

 
≤ 2 εκατ. € 

 
≤ 2 εκατ. € ή 

Μεσαία Επιχείρηση  
< 250 

 
≤ 50 εκατ. € 

 
≤ 43 εκατ. € ή 

Μεγάλη Επιχείρηση  
≥250 

 
> 50 εκατ. € 

 
> 43 εκατ. € ή 

Ετήσιος συνολικός 
ισολογισμός 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Αριθμός απασχολούμενων: 
μονάδα ετήσιας εργασίας 

(ΜΕΕ) 

 
Ετήσιος κύκλος εργασιών ή 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Π.Ε ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ 

  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 

ΡΟΔΟΠΗ 50% 60% 70% 

ΔΡΑΜΑ 50% 60% 70% 

ΈΒΡΟΣ 50% 60% 70% 

ΘΑΣΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ 50% 60% 70% 

ΞΑΝΘΗ 50% 60% 70% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 50% 60% 70% 

ΗΜΑΘΙΑ 50% 60% 70% 

ΚΙΛΚΙΣ 50% 60% 70% 

ΠΕΛΛΑ 50% 60% 70% 

ΠΙΕΡΙΑ 50% 60% 70% 

ΣΕΡΡΕΣ 50% 60% 70% 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 50% 60% 70% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΛΑΡΙΣΑ 50% 60% 70% 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ 50% 60% 70% 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ 50% 60% 70% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 50% 60% 70% 

ΆΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ 50% 60% 70% 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 50% 60% 70% 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΧΑΪΑ 50% 60% 70% 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 50% 60% 70% 

ΗΛΕΙΑ 50% 60% 70% 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ 60% 70% 75% 

ΙΚΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΣ 60% 70% 75% 

ΧΙΟΣ 60% 70% 75% 

          

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗ 50% 60% 70% 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 50% 60% 70% 

ΦΛΩΡΙΝΑ 50% 60% 70% 

ΓΡΕΒΕΝΑ 50% 60% 70% 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑ 40% 50% 60% 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 40% 50% 60% 

ΙΘΑΚΗ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 40% 50% 60% 

ΛΕΥΚΑΔΑ 40% 50% 60% 

ΚΡΗΤΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 50% 60% 70% 

ΛΑΣΙΘΙ 50% 60% 70% 

ΡΕΘΥΜΝΟ 50% 60% 70% 

ΧΑΝΙΑ 50% 60% 70% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 40% 50% 60% 

ΒΟΙΩΤΙΑ 40% 50% 60% 

ΕΥΒΟΙΑ 40% 50% 60% 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 40% 50% 60% 

ΦΩΚΙΔΑ 40% 50% 60% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 40% 50% 60% 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 40% 50% 60% 
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ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

50% 60% 70% 

ΑΡΚΑΔΙΑ ΛΟΙΠΟΙ 40% 50% 60% 

ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ 40% 50% 60% 

          

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΆΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, 
ΜΥΚΟΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, 
ΤΗΝΟΣ 

40% 50% 60% 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ 40% 50% 60% 

          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0% 0% 0% 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0% 0% 0% 

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 15% 25% 35% 

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0% 0% 0% 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 25% 35% 45% 

ΔΥΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 25% 35% 45% 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ 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, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης. 

• 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. 
 

 

12. ΕΙΔΗ, ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα: 

• της φορολογικής απαλλαγής,  

• της επιχορήγησης,  

• της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και  

• της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, 

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης. 

Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια 
εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής: 

✓ Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, 
χορηγούνται στο ανώτατό ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται 
στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

✓ Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα (φορολογικής απαλλαγής επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης – ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ με το κίνητρο της επιχορήγησης) 
χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που: 

✓ Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
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o ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν 

μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, 
o περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, 
o νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και 
o που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. 

✓ Υλοποιούνται: 
o 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, 

✓ Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. (90% του Χ.Π.Ε) 
✓ Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, 

η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου.) 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

ΕΝΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
Μικρές – 

Πολύ 
Μικρές 

Μεσαίες - 
Μεγάλες 

Αγροδιατροφή-

Πρωτογενής 

Παραγωγή και 

Μεταποίηση 

Γεωργικών 

Προϊόντων-

Αλιεία-

Υδατοκαλλιέργεια 

▪ Επιχορήγηση  
80% ΤΟΥ 

Χ.Π.Ε 
- 

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων (100% του Χ.Π.Ε) χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που: 
1. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: 

1.1. ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των 
δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, 

1.2. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, 
1.3. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και 
1.4. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής 

Αρωγής. 
2. Υλοποιούνται: 

2.1. 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, 

2.2. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. (90% του Χ.Π.Ε) 
3. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η αξία του πάγιου 

εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

▪ Φοροαπαλλαγή 
80% ΤΟΥ 

Χ.Π.Ε 

80% ΤΟΥ 

Χ.Π.Ε 

▪ Επιδότηση 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing) 

80% ΤΟΥ 

Χ.Π.Ε 

80% ΤΟΥ 

Χ.Π.Ε 

▪ Επιδότηση 
μισθολογικού 
κόστους νέων 
θέσεων εργασίας 

80% ΤΟΥ 

Χ.Π.Ε 

80% ΤΟΥ 

Χ.Π.Ε 
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13. ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή στο καθεστώς επιχείρησης «Αγροδιατροφής-Πρωτογενούς Παραγωγής 
και Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής επιχείρησης παρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί, κατ’ εφαρμογή των όρων και περιορισμών των 
στοιχείων β, γ και δ επιχείρησης παρ. 12 του άρθρου 14 του καν. (ΕΕ) αριθ. 702/2014 επιχείρησης Επιτροπής, 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, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του καν. (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου επιχείρησης 13ης Μαρτίου 2013, 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 επιχείρησης υπόλοιπες 

Περιφέρειες επιχείρησης χώρας. 

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή στο καθεστώς επιχείρησης «Αγροδιατροφής-Πρωτογενούς Παραγωγής και 
Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής επιχείρησης παρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί επιχείρησης 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και 
ανά επιχείρηση κατά ρητή επιταγή του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014. 

 

14. ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Οι εντάσεις των ενισχύσεων και το ύψος των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία παρέχονται 
επιχείρησης, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις είναι: 

α) Για επιχείρησης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ η ένταση ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών και 
οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους των 
επενδυτικών σχεδίων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

β) Για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων η ένταση επιχείρησης ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο πενήντα 
τοις εκατό (50%) αυτών και οι δαπάνες ενισχύονται επιχείρησης μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του 
συνολικού ενισχυόμενου κόστους των επενδυτικών σχεδίων. 

γ) Για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση επιχείρησης αποβλήτων η ένταση επιχείρησης ενίσχυσης των 
δαπανών ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αυτών. 

Η ένταση επιχείρησης ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χο-
ρηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε 
μεσαίες επιχειρήσεις.  

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ενισχυόμενου κό-
επιχείρησης των επενδυτικών σχεδίων. 

δ) Για επαγγελματική κατάρτιση η ένταση επιχείρησης ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκα-
επιχείρησης (50%) αυτών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των επιλέξιμων 
δαπανών, ως εξής: 
– Κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες, εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους που είναι 

άτομα με αναπηρία ή σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση, 
– κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι (20) 

εκατοστιαίες μονάδες, εάν χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις. 

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόεπιχείρησης 
των επενδυτικών σχεδίων. 
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ε) Για τη συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις η ένταση επιχείρησης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις 
εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών και οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του 
συνολικού ενισχυόμενου κόστους των επενδυτικών σχεδίων. 

στ) Για επιχείρησης επενδυτικές ενισχύσεις επιχείρησης ΜΜΕ η ένταση επιχείρησης ενίσχυσης ορίζεται στο 20% των 
επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων και στο 10% των επιλέξιμων δαπανών στην 
περίπτωση των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους. 

 
15. ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 
1) ΜΙΚΡΕΣ  & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 

❖ Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν 
μπορεί να υπερβεί τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€) στην περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων της 
Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής και τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) στην περίπτωση των επενδυτικών 
σχεδίων που παρέχονται ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα, για όλα τα είδη ενισχύσεων, ήτοι της επιχορήγησης 
ή της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης. Στην περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου με δύο ενότητες της πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων το όριο ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια και 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.500.000€). 

2) ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 

❖ Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής που υποβάλλεται από 
μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€). 

❖ Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και 
παρέχονται ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα (μεταποίηση) δεν μπορεί να υπερβεί: 

i. τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της 
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση της 
μεσαίων επιχειρήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης 

ii. τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.  

❖ Στην περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου, για τις μεσαίες επιχειρήσεις, με δύο ενότητες της πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων το όριο ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια και 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.500.000€) για τα είδη ενισχύσεων της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και στα πέντε εκατομμύρια και 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (5.500.000€) για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων 
δεν μπορεί να υπερβεί τις 

i. τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€) στην περίπτωση του αυτοτελούς επενδυτικού σχεδίου της πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής, προστιθέμενου στο όριο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ, και 

ii. τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, στις λοιπές περιπτώσεις (δύο ενότητες της πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής και μεταποίησης). 

iii. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες «δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ». 
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❖ Το ανώτατο όριο των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνδυασμού των ενισχύσεων και υπολογίζεται με την εξής σειρά: επιχορήγηση, 
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (εφόσον ζητείται με την επενδυτική πρόταση), φορολογική απαλλαγή. 

❖ Το ανώτατο όριο, για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€) που αφορούν 
την ενίσχυση της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης 
απασχόλησης ή και της επιχορήγησης στην περίπτωση στην περίπτωση της μεσαίων επιχειρήσεων στις Περιφερειακές 
Ενότητες της Θράκης, καθώς και των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000€) για την ενίσχυση της φορολογικής 
απαλλαγής, εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνδυασμού των ενισχύσεων. Για το όριο των 3.000.000 ευρώ 
υπολογίζεται αρχικά η επιχορήγηση στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 (ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις 
Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης), εν συνεχεία η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (εφόσον ζητείται με την 
επενδυτική πρόταση), και τέλος η φορολογική απαλλαγή για το υπόλοιπο μέχρι τα 5.000.000 ευρώ. 

❖ Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου 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, υπό προϋποθέσεις. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία 
υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του 
επενδυτικού σχεδίου του. Ως ποσό ενίσχυσης, ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνεται υπόψη το εγκριθέν 
με την απόφαση υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα 
δαπανών. Τα ανώτατα όρια της παρούσας παραγράφου προσαυξάνονται κατά 50% στις περιπτώσεις που η ενίσχυση 
δίδεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. 

 
16. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες: 
 
Α. Περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού 

χαρακτήρα των λοιπών τμημάτων του Γ.Α.Κ. και άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  
 
Β. αποκλειστικά μη Περιφερειακού χαρακτήρα από τα υπόλοιπα τμήματα του Γ.Α.Κ. και άλλων Κανονισμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Γ. Επιλέξιμες δαπάνες της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής 
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη 
ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα, είναι οι κατωτέρω: 
 
Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: 
 
α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για: 
 
αα. 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. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν 
να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. 
Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) για τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά 
σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι 
χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. 
 
Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και στην περίπτωση που πραγματοποιούνται επί κατασκευών οι οποίες, κατά τον χρόνο 
υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, έχουν υπαχθεί στον ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή 
στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή στον ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων δεν μπορεί να 



 

 

 
 

13 

πραγματοποιηθεί, εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνονται κατασκευές για τις οποίες 
δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία νομιμοποίησης ή τακτοποίησής τους. 
 
αβ. 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: 
✓ η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει, 
✓ η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της 

επιχειρηματικής εγκατάστασης της περ. i εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται από υπάλληλο 
του αρχικού ιδιοκτήτη, 

✓ 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. 
 
αγ. 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. 
 
αδ. 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. 
 
αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
 
αστ. Παγολεκάνες (για τις μονάδες αξιοποίησης γάλα-κτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων) 
 
 
β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για: 
 
βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, 
ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, 
 
ββ. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και 
συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. 
 
Οι δαπάνες των υποπερ. βα και ββ πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: 
✓ να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν 

συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση, για το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων, 

✓ να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, 
✓ 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%). 
 
γ. 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. Το ως άνω μισθολογικό κόστος 
αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α΄ ή/και β΄ και εφόσον υλοποιείται αρχική 
επένδυση. 
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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: 
 
α. 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, 
 
β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, και 
 
γ. 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. 
 
Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

➢ Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.): 

• Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και δεν μπορεί α αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται 
με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. 

• Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. 

• Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

➢ Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων (άρθρο 45 Γ.Α.Κ.).  

• Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. 

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

➢ Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (άρθρο 47 Γ.Α.Κ.).  

• 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.  

• Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
περιφερειακών ενισχύσεων 

➢ Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 31 Γ.Α.Κ.).  

• Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των 
εργαζομένων. 

• Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
περιφερειακών ενισχύσεων. 

➢ Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 Γ.Α.Κ.).  

• 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 πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών. 

• Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
περιφερειακών ενισχύσεων. 

➢ Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 17 Γ.Α.Κ.): 

• Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες (μεμονωμένα ή συνδυαστικά): 
α) οι δαπάνες επένδυσης σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού 
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β) το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό έργο, 
υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών 

• Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει: 
α) το 20 % των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων 
β) το 10 % των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους 

 
Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου στον τομέα της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής είναι: 

α) οι δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων της οικείας προκήρυξης, με εξαίρεση τις δαπάνες: 

• Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα 
και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης 

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

• Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, 
ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων 

β) οι δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων της οικείας προκήρυξης. 

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 των. 

 
Μη επιλέξιμες δαπάνες 

Οι κατωτέρω δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες και εξαιρούνται από την παροχή ενισχύσεων: 
 
α. Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, εκτός εάν αποτελούν τμήμα των δαπανών εκκίνησης του καθεστώτος «Νέο 
Επιχειρείν» του Μέρους Β΄ ή εντάσσονται στις περιπτώσεις των παρ. 3, 5 και 13 του Παραρτήματος Β΄ ή προβλέπονται στα 
άρθρα 25, 29 και 31 του Γ.Α.Κ.. 
 
β. Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ή είναι βασικό 
τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης, ή περιλαμβάνονται στις δαπάνες εκκίνησης του καθεστώτος «Νέο 
Επιχειρείν» του Μέρους Β΄. 
 
γ. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων. 
 
δ. 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. 
 
ε. Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων. 
 
στ. Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της 
επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 
4170/2014 (Α΄ 143), ή έχει μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχει αποκτηθεί επ’ αυτού 
δικαίωμα επιφανείας για τον σκοπό αυτόν για τόσα έτη όσα ορίζονται στη περ. β΄ του άρθρου 25 περί τήρησης 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων πλέον τεσσάρων (4) ετών από την πιστοποιηθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης. Οι μισθώσεις 
αυτές, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της επένδυσης, δύναται να καταρτίζονται και με ιδιωτικό 
έγγραφο, εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ή 
καταχωρίζεται στο Κτηματολόγιο αρμοδίως. 
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Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής ή καταχώρισης στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, η μίσθωση 
αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα. 
 
Στον τομέα της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής μη επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες σχετίζονται με: 

α) την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής και δικαιωμάτων ενίσχυσης μονοετών και πολυετών φυτών, 

β) τη φύτευση μονοετών φυτών, 

γ) τις εργασίες αποστράγγισης, 

δ) την αγορά ζώων, 

ε) τις επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα. 

στ) το κεφάλαιο κίνησης, 

ζ) τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μέτρων της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 
6 του άρθρου 17 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) υπ’ αρ.1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

 
 

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

α) Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, οφείλουν, πλέον όσων 
ορίζονται στο αντίστοιχο ΦΕΚ, να τηρούν, από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν 
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που 
σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. Ειδικά οι ατομικές επιχειρήσεις 
που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β΄ κατηγορίας), καταχωρίζουν σε ιδιαίτερο χώρο του Βιβλίου 
Εσόδων - Εξόδων το καταβληθέν κεφάλαιο που αποτελεί την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα 
του επενδυτικού σχεδίου κατά τη σύσταση και τις αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου που πραγματοποιούνται έως το 
πέρας των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.  

β) Το διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου 
και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του ορίζεται στα έξι (6) έτη. Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing), το παραπάνω διάστημα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης.  

γ) Να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση υπαγωγής και 
μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. 

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

α) Να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής.  
β) Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης. 
γ) Να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης. 
δ) Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής 

μίσθωσης (leasing). 
ε) Να μην μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, εκτός εάν 

αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα καινούρια, κυριότητας του φορέα και ανάλο γης αξίας, που να 
ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης.  

στ) Να μην μεταβάλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου οργάνου, 
και υπό τους όρους της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια περιφέρεια, εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση, 
και της μη μεταβολής του είδους και του ποσοστού αυτής. 

ζ) Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης μετά από την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου και μέχρι τη λήξη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της μεταβολής, 
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και υπό τους όρους της φερεγγυότητας του μισθωτή και της συνέχισης της λειτουργίας της ενι σχυόμενης 
επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. 

η) Να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία, ή αποσχίσουν κλάδο στον οποίο 
εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η έγκριση δίνεται υπό 
τους όρους της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο 
παραγωγικό αντικείμενο, καθώς και υπό τον όρο ανάληψης από τον νέο φορέα του συνόλου των υποχρε ώσεων 
που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής. 

θ) Να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία 
επικοινωνίας, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρικής τους σύνθεσης.  

ι) Να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους, υφιστάμενες και νέες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
απόφαση υπαγωγής και μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων. 

 

18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
• Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών 

Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης 
και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας 

• Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής: 

 

Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί παράρτημα της οικείας προκήρυξης καθεστώτος. 
Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό 
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 117, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις διατάξεις που αφορούν 
στην άσκηση ιδιωτικού έργου. Το πρόσωπο που υπογράφει την έκθεση πιστοποίησης δεν συμμετέχει υπό οιαδήποτε 
ιδιότητα στην Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 118, για όσα επενδυτικά σχέδια έχει υποβάλλει την εν λόγω έκθεση 
πιστοποίησης. 
 
Δεν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αίτησης υπαγωγής σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων, για το 
ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. 
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Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,005 του επιλέξιμου ύψους του 
επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ και 
ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.  
 
 

19. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. 

 

20. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
▪ Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. 

▪ Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παραταθεί 
άπαξ έως δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
✓ Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος πριν από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται 

αρχικά στην απόφαση υπαγωγής, 
✓ υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου. 
▪ Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής ή, ύστερα από 

έγκριση, παράτασης, μπορεί, επίσης, να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της 
διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού 
σχεδίου μέσα στη νέα προθεσμία. Το αίτημα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω 
του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) μέσα στην αρχική ή την παραταθείσα προθεσμία 
ολοκλήρωσης. 
 
 

21. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ, με την 
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε σταδιακά και 
εφόσον συντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Ο προσδιορισμός των ποσών της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά είδος 
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ενίσχυσης γίνεται βάσει των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί 
στην απόφαση υπαγωγής:  
 
 
1. Επιχορήγηση 
α. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται 
στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
συνολικού κόστους της επένδυσης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με βεβαίωση - δηλωτική πράξη περί της ορθότητάς 
τους από ορκωτό λογιστή. Η απόφαση της διοίκησης εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
την υποβολή του σχετικού αιτήματος. 
 
Το υπόλοιπο ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης 
ή, σε περίπτωση μη εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, ποσό που ανέρχεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή 
το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης, μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ύστερα από 
αίτημά του και μετά από την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό 
(65%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο, μέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου. Η 
πιστοποίηση πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής 
συμπληρωματικών στοιχείων. 
 
β. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό της σε περίπτωση μη εφαρμογής της περ. α΄, καταβάλλεται μετά από 
την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
 
γ. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειμένου να γίνει 
προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών. 
 
δ. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της 
απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύματα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της 
εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές, 
η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της 
απαίτησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του 
βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου 
 
2. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 
α. Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μπορεί να πραγματοποιείται μετά από την 
πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, 
σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). 
 
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από 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. 
 
γ. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) από τον φορέα της επένδυσης μόνο για 
τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία. 
 
δ. Τα ποσά της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, 
προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών. 
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3. Φορολογική απαλλαγή 
α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση 
της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου 
από το αρμόδιο όργανο ελέγχου με την έκδοση απόφασης εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου 
της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Ο φορέας μπορεί 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 περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά: 
 
αα. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα 
προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή, εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από 
προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ανωτέρω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης. 
 
αβ. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (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. 
 
β. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του εξοπλισμού του επενδυτικού σχεδίου, 
που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του 
τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του 
φορολογικού έτους. 
 
 
4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 
α. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μπορεί να πραγματοποιείται μετά από την 
πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας. 
 
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά από την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του 
φορέα της επένδυσης, 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 της επένδυσης 
 
 

22. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
▪ Κατά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο ένα τοις χιλίοις 

(0,001‰) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 
τριακοσίων (300) ευρώ. 

▪ Κατά τον έλεγχο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο ένα τοις 
χιλίοις (0,001‰) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 
τριακοσίων (300) ευρώ. Ειδικώς κατά τον έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του πενήντα τοις εκατό (50%) ή 
του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 0,5 τοις χιλίοις (0,0005‰) 
του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) 
ευρώ. Σε περίπτωση επανα-υποβολής εκ νέου του αιτήματος ελέγχου , απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του 
οποίου ορίζεται στο διπλάσιο του ως άνω προβλεπόμενου. 

▪ Για την υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων της παρ. 1 του άρθρου 22 απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο 
ορίζεται στο 0,7 τοις χιλίοις (0,0007‰) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί 
να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ. 
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