
Δημοσιεύτηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής 
Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» 

του Αναπτυξιακού Νόμου. 

 

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

 

Συνολικός Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται 
σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα 
πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής 
απαλλαγής. 

Τα λοιπά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν τα είδη 
ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της 
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από 
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. 

 

Δικαιούχοι 

• Εμπορική εταιρεία 
• Συνεταιρισμός 
• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, 
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) 

• Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα 
• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις 
• Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου 

ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. 

 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς: 



a. 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 και 
περιλαμβάνονται στην υπ΄ αριθμ. 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 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», 
 

b. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του 
άρθρου 2 του Γ.Α.Κ., 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 
περιλαμβάνονται στην υπ΄ αριθμ. 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 νόμου 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», 
 

c. 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, 
 

d. 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 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 : 

a. Δημιουργία νέας μονάδας. 
b. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. 
c. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν 

παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, 
για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν 



τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) 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. 

d. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 
μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης, οι ενισχυόμενες 
επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων 
φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με 
τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται 
σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις των στοιχείων του 
ενεργητικού, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση. 

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αναπτύσσονται σε έκαστη Περιφερειακή 
Ενότητα και δύνανται: 

a. να υποβάλλονται σε δύο ενότητες μόνο στην περίπτωση που 
διαφοροποιούνται ως προς τους τομείς δραστηριότητας, ήτοι του πρωτογενή 
τομέα και της μεταποίησης αυτού, και 

b. να διαχωρίζονται σε τμήματα αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέρη του ιδίου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο 
έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, πλην όμως διέπονται από διαφορετικό 
θεσμικό πλαίσιο, ή διαφέρουν  στην ένταση της οριζόμενης ενίσχυσης. 

Στις περιπτώσεις που το επενδυτικό σχέδιο διαρθρώνεται σε τμήματα, οι 
ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να είναι απόλυτα διακριτές στο σύνολό τους και να 
ακολουθείται επαρκής λογιστικός διαχωρισμός για την παρακολούθηση κάθε 
ενότητας. 

Στην παρούσα προκήρυξη δεν παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.  

 

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων 
στο καθεστώς Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του 
φορέα: 

Μέγεθος επιχείρησης Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης 

Μεγάλες 1.000.000€ 

Μεσαίες 500.000€ 



Μικρές 250.000€ 

Πολύ μικρές 100.000€ 

Συνεταιρισμοί 50.000€ 

 

Είδη ενισχύσεων 

• Φορολογική απαλλαγή 
• Επιχορήγηση 
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
• Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης 

 

Ποσοστά ενίσχυσης 

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Κωδικός 
Ζώνης 

Ονομασία Ζώνης Μέγιστές εντάσεις 
ενίσχυσης που ισχύουν 
για τις περιφερειακές 

ενισχύσεις που 
χορηγούνται σε μεγάλες 

επιχειρήσεις 

 

Περιοχή α 

Κωδικός 
NUTS 

Ονομασία της περιφέρειας NUTS Μέγιστές εντάσεις 
ενίσχυσης (μεγάλες 

επιχειρήσεις) 
01.01.2022 έως 

31.12.2027 

EL41 Βόρειο Αιγαίο 60% 

EL42 Νότιο Αιγαίο 40% 

EL43 Κρήτη 50% 

EL51 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 50% 

EL52 Κεντρική Μακεδονία 50% 

EL53 Δυτική Μακεδονία 50% 

EL54 Ήπειρος 50% 

EL61 Θεσσαλία 50% 

EL62 Ιόνια Νησιά 40% 

EL63 Δυτική Ελλάδα 50% 

EL64 Στερεά Ελλάδα 40% 

EL643 Ευρυτανία (αραιοκατοικημένη περιοχή) 40% 

EL65 

Πελοπόννησος (εν μέρει: δεν περιλαμβάνει από την Αργολίδα – Αρκαδία τους 
Δήμους της Μεγαλόπολης, της Γορτυνίας και της Τρίπολης από το EL651 και από τη 
Λακωνία - Μεσσηνία το Δήμο Οιχαλίας από το EL 653) 40% 



EL65 

Πελοπόννησος (εν μέρει: περιλαμβάνει από την Αργολίδα – Αρκαδία τους Δήμους 
της Μεγαλόπολης, της Γορτυνίας και της Τρίπολης από το EL651 και από τη Λακωνία 
-  Μεσσηνία το Δήμο Οιχαλίας από το EL 653) 50% 

 

Μη προκαθορισμένες περιοχές ‘γ’ 

Κωδικός 
NUTS 

Ονομασία της περιφέρειας NUTS Μέγιστές εντάσεις 
ενίσχυσης (μεγάλες 

επιχειρήσεις) 
01.01.2022 έως 

31.12.2027 

EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 

EL305 Ανατολική Αττική 25% 

EL306 Δυτική Αττική 25% 

EL307 Πειραιάς, Νήσοι 25% 

 

Σημείωση: 

 

Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες 

επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις  για τις αρχικές 

επενδύσεις με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. €. 

 

• Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα 
τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό 
του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο 
της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου 
ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά 
σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης 
χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ 
που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) 

• Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο 
ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών 
ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό 
(100%) του ανώτατου ορίου. 

  

Ειδικά για τα έργα που εμπίπτουν στην Α.Π. αριθμ. 92195/27.9.2022  (πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ)) το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή σε καθεστώτα 
ενισχύσεων του ν. 488/2022, δεν μπορεί να υπερβεί, κατ’ εφαρμογή των όρων και 
περιορισμών του άρθρου 14 παράγραφος 12 στοιχεία β, γ και δ του καν. (ΕΕ) αριθ. 
702/2014 της Επιτροπής, τα ακόλουθα ποσοστά: 

  



Περιφέρειες 

Μέγεθος 
επιχειρήσεων 

ΜΜΕ 

Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική 
Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, 
Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά 

Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία 

50% 

Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη 
και την Εύβοια) 

75% 

Αττική 40% 

 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων  

1. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που 

α. υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:: 

αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των 
δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Αθήνας, 

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

αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων. 

αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της 
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. 

 

β. υλοποιούνται : 



βα. σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα 
(Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης 
(Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων 
(Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση 
υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης, 

ββ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, 

γ. αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη 
λειτουργία τους δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
υπαγωγής. 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. 

2. α. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, 
(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 και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων της παρ. 3 του άρθρου 9. 

β. 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. 

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

 

Ανώτατα ποσά ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο 

1α. 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 (άρθρο 5 παρ. 1, περ. γ και δ) το όριο ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια και 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.500.000€). 

β. 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: 

3. i) τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για τις ενισχύσεις της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης, και 

4. 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. 

γ. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες 
δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 δεν μπορεί να υπερβεί τις: 

100. i. 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 

101. ii. τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, στις λοιπές περιπτώσεις, 
υπολογιζομένου εντός των ορίων των περιπτώσεων α και β. 

2α. 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. 

β. 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 της παρ. 5 του άρθρου 
9  (κεφαλαιακά κίνητρα), 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. 

3. 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, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ.. 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. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού : 

• κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, 

•  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 
της περ. i εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται 
από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν έχει συγγένεια μέχρι 
3ου βαθμού με τον ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτες της μονάδας που έπαυσε τη 
λειτουργία της (σε περίπτωση νομικού προσώπου στη θέση του ιδιοκτήτη 
εννοούνται τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μερίδιο/μετοχές του 
εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου) και η υπαλληλική σχέση να είχε διάρκεια 
τουλάχιστον δύο (2) ετών, 



• 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, 

• 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. 

• 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. 

• εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων (όχι στην πρωτόγεννή παραγωγή) 

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού: 

• 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. 

γ. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 

• Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000 ευρώ (έως 5% του συνολικού 
ενισχυόμενου κόστους). Νέα επιχείρηση θεωρείται η νεοσύστατη επιχείρηση 
που δεν έχει κλείσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο 
καθεστώς διαχειριστική χρήση. 

• Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. 
• Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. 
• Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση 
• Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. 
• Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ 

  

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων 

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, 
είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών). 



Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. 

 

Υποβολή Επενδυτικών σχεδίων 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv 
(https://opsan.mindev.gov.gr/) 

 

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων 

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη 
του καθεστώτος. 

Οι ως άνω προθεσμίες αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο. 

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας 
διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. 

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων Λήξη υποβολής αιτήσεων 

3/10/2022 30/12/2022 
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