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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:  
 
- Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων 
- Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που ανήκουν ή 
αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την 
έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προηγούµενης 
επένδυσης εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής της µονάδας και µη κύριων 
τουριστικών καταλυµάτων που αναβαθµίζονται σε κατηγορία τριών τουλάχιστον 
αστέρων. 
- Επέκταση και εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν 
διακόψει τη λειτουργία τους για δυο τουλάχιστον έτη, µε την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα 
διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι µέσω της επέκτασης ή του 
εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 
τεσσάρων αστέρων. 
- Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής Τουριστικών Οργανωµένων 
Κατασκηνώσεων (camping ), τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 
τριών αστέρων. 
- Ίδρυση και εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων εντός 
χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή 
αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων. 
- Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων, όπως 
ορίζονται στον ν.4276/2014 υπό την προυπόθεση ότι η µεταβίβαση ή η µακροχρόνια 
µίσθωση ενισχυόµενων τµηµάτων αυτών λαµβάνει χώρα µετά τη λήξη της τήρησης των 
µακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης. 
- Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα µε Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής 
[συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιµένες, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά 
πάρκα, εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού όπως µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα 
ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης 
(spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισµού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόµια]. 
- Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας µε τουλάχιστον 20 δωµάτια, µόνο σε παραδοσιακούς οικισµούς, 
σε περιοχές ορεινές (σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ), σε περιοχές που 
βρίσκονται σε απόστασηγ έως 30 χιλιόµετρα από τα σύνορα, σε νησιά µε πληθυσµό 
µικρότερο από 3.100 κατοίκους. 
 
∆εν είναι επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια µε τόπους εγκατάστασης την περιφερειακή ενότητα 
Μυκόνου και τον δήµο Θήρας (εξαιρείται η δηµοτική κοινότητα Θηρασιάς) 
 
Για τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων ο εκσυγχρονισµός 
πρέπει να είναι ολοκληρωµένης µορφής σύµφωνα µε την υπ. αρ. 43965/30-11-1994 (Β’ 
922) 
 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
   Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες ή έχουν υποκατάστηµα στην ελληνική 
επικράτεια κατά τη χρονική στιγµή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν µια 
από τις ακόλουθες µορφές:  
 
α) Εµπορική εταιρεία 
β) Συνεταιρισµός 
γ) Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ), αγροτικός συνεταιρισµός (ΑΣ), οµάδα 
παραγωγών (ΟΠ), αγροτική εταιρική σύµπραξη (ΑΕΣ), αστικός συνεταιρισµός. 
δ) Κοινοπραξίες που ασκούν εµπορική δραστηριότητα 
ε) ∆ηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό όρους 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
 
  Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν 
µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α) ∆ηµιουργία νέας µονάδας 
β) Επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας 
γ) ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν 
έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, µε τον όρο ότι οι επιλέξιµες δαπάνες υπερβαίνουν 
τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιµοποιούνται 
εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονοµικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής 
του επενδυτικού σχεδίου. 
δ) Θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης 
µονάδας 
 
Για τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων ο εκσυγχρονισµός πρέπει 
να είναι ολοκληρωµένης µορφής σύµφωνα µε την υπ. αρ. 43965/30-11-1994 (Β’ 922) 
 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 
Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης ορίζεται µε βάση το µέγεθος του φορέα 
- Για µεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 1.000.000 ευρώ 
- Για µεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς στο ποσό των 500.000 ευρώ 
- Για µικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 250.000 ευρώ 
- Για πολύ µικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ 
- Για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) καθώς και τους αγροτικούς 
συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις οµάδες παραγωγών (ΟΠ) και τις αγροτικές εταιρικές συµπράξεις 
(ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 ευρώ. 
 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 
 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 10 ΑΤΟΜΑ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 2.000.000  
ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΩΣ 50 ΑΤΟΜΑ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 10.000.000 
ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΩΣ 250 ΑΤΟΜΑ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 50.000.000 Ή ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 43.000.000 
ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 250 ΑΤΟΜΑ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 50.000.000 Ή 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 43.000.000 
ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ -∆εν συµµετέχει σε αυτήν µια άλλη επιχείρηση, η οποία είναι µη 
µικροµεσαία (σύµφωνα µε τον ορισµό αυτής) σε ποσοστό που ξεπερνά το 25% του 
µετοχικού κεφαλαίου. 
 
 
 
Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
  Η συµµετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να γίνει είτε µέσω 
ιδίων κεφαλαίων είτε µε εξωτερική χρηµατοδότηση, µε την προϋπόθεση ότι το 25% του 
συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καµία κρατική ενίσχυση, δηµόσια στήριξη ή 
παροχή. 
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ΕΙ∆Η ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ 
 
 
α) Επιχορήγηση η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή χρηµατικού ποσού για την 
κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 
 
  Ποσό που ανέρχεται µέχρι το 65% της εγκεκριµένης επιχορήγησης µπορεί να καταβληθεί 
στον δικαιούχο, κατόπιν σχετικών αιτηµάτων του (έως 2 αιτήµατα ένα για το 25% και ένα για 
το υπόλοιπο έως το 50% ή το 65%), µετά την υλοποίηση και πιστοποίηση του αντίστοιχου 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου (α - β δόση). Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το 
σύνολο σε περίπτωση µη λήψης ενδιάµεσης δόσης  καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωση - 
πιστοποίηση  - έναρξη λειτουργίας της επένδυσης. 
 
  Το κίνητρο της επιχορήγησης δεν παρέχεται σε όλα τα επενδυτικά σχέδια και δεν 
παρέχεται στο µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης και εξαρτάται από το καθεστώς στο οποίο 
θα ενταχθεί το επενδυτικό σχέδιο  
 
 
β) Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου 
εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν µε 
βάση τη 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 δικαίωµα έναρξης χρήσης της φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε την πιστοποίηση 
του 50% ή του 65% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και ο φορέας µπορεί να 
αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούµενης ενίσχυσης εντός 15 φορολογικών ετών από το έτος 
θεµελίωσης του δικαιώµατος. 
 
  Η ενίσχυση που θα λάβει ο φορέας, κατ έτος, δεν µπορεί να υπερβεί το 1/3 της συνολικά 
εγκεκριµένης φορολογικής απαλλαγής µε εξαίρεση τις περιπτώσεις µη πλήρους αξιοποίησης 
του κατά τα προηγούµενα φορολογικά έτη. 
 
  Η ενίσχυση που θα λάβει ο φορέας δεν µπορεί να υπερβεί το 1/3 της συνολικά εγκεκριµένης 
φορολογικής απαλλαγής µέχρι το έτος ολοκλήρωσης της επένδυσης. 
 
 
 
γ) Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing)  η οποία συνίσταται στην κάλυψη 
τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης για την απόκτηση 
καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού. Η επιδότηση της χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη. 
 
  Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να 
πραγµατοποιείται µετά την πιστοποίηση της εγκατάστασης στη µονάδα του συνόλου του 
µισθωµένου εξοπλισµού, σύµφωνα µε την σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
  Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάµηνο και µετά την εκάστοτε πληρωµή των δόσεων του 
µισθώµατος εκ µέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται 
επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις, 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα ποσοστά ενισχύσεων και µε τον περιορισµό της µη υπέρβασης 
της καταβολής του 60% του εγκεκριµένου ποσού µέχρι την ολοκλήρωση και λειτουργία της 
επένδυσης. 
 
  Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης από το φορέα της 
επένδυσης µόνο για τους τελευταίους 12 µήνες της σύµβασης µίσθωσης. 
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δ) Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης η οποία συνίσταται στην 
κάλυψη µέρους του µισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που 
δηµιουργούνται και συνδέονται µε το επενδυτικό σχέδιο. 
 
  Η έναρξη της επιδότησης του σχετικού κόστους µπορεί να πραγµατοποιείται µετά την 
πιστοποίηση της δηµιουργίας των συνδεόµενων µε το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας. Η 
επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάµηνο και µετά την εκάστοτε πληρωµή του µισθολογικού 
κόστους εκ µέρους του φορέα της επένδυσης, µε τον περιορισµό της µη υπέρβασης της 
καταβολής του 60% του εγκεκριµένου ποσού µέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης 
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
 
ε) Χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου µόνο για επενδύσεις στο καθεστώς «Νέο 
Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων µειωµένης εξασφάλισης ή των 
εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά 
ιδρύµατα που τα χορηγούν. 
 
 
ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΕΙ∆Η ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΑ  

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 

(∆ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ) 
 

 
1. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 
Α. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
- Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευές 
για την διασφάλιση της προσβασιµότητας ΑΜΕΑ. 
    
- Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών 
µέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. 
- Μισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων 
και λοιπού εξοπλισµού. 
- ∆απάνες εκσυγχρονισµού ειδικών εγκαταστάσεων (όχι κτήρια) και µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 
- Η αγορά του συνόλου των υφιστάµενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, µηχανήµατα 
και λοιπός εξοπλισµός) ή και µέρους των στοιχείων µιας παραγωγικής µονάδας εφόσον α) 
αυτή έχει κλείσει, β) η συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθης όρους της αγοράς. 
Από τις δαπάνες θα αφαιρεθεί το κόστος στοιχείων ενεργητικού που έχουν επιδοτηθεί στο 
παρελθόν, γ) η αγορά γίνεται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται µε τον 
πωλητή εκτός αν πρόκειται για µικρή επιχείρηση η οποία αποκτάται από υπάλληλο του 
αρχικού ιδιοκτήτη . 
 
Β. ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
- 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. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Το  µισθολογικό  κόστος  των  νέων  θέσεων  εργασίας  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του 
επενδυτικού σχεδίου, για 2 (δύο) έτη από τη δηµιουργία κάθε θέσης.  
Οι δαπάνες της συγκεκριµένης  ενότητας  ενισχύονται  αυτοτελώς  και  όχι  σε  συνδυασµό  µε   
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΕΧΡΙ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ 
 
Περιφέρεια Περιοχή Μεγάλες 

επιχειρήσεις 
Μεσαίες 

επιχειρήσεις 
Μικρές και 
πολύ µικρές 
επιχειρήσεις 

 

Αττική 

∆υτικός τοµέας Αθηνών 
Ανατολική Αττική, ∆υτική 
Αττική, Πειραιάς και Νήσοι 
Κεντρικός τοµέας Αθηνών, 

Βόρειος Τοµέας Αθηνών, Νότιος 
Τοµέας Αθηνών  

15% 
25% 

0% 

 

25% 
35% 

0% 

 

35% 
45% 

0% 

 
Βόρειο Αιγαίο  55% 65% 75% 
Νότιο Αιγαίο  40% 50% 60% 

Κρήτη  50% 60% 70% 
Ιόνια Νησιά  40% 50% 60% 

Πελοπόννησος  40% 50% 60% 
Δυτική Ελλάδα  50% 60% 70% 

Στερεά 

Ελλάδα 
 40% 50% 60% 

Ανατολική 

Μακεδονία – 
Θράκη 

 50% 60% 70% 

Κεντρική 

Μακεδονία 
 50% 60% 70% 

Δυτική 

Μακεδονία 
 40% 50% 60% 

Ήπειρος  50% 60% 70% 
Θεσσαλία  50% 60% 70% 

 
Για τις περιοχές που ανήκουν στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, σύµφωνα µε τον ν. 4759/2020 
(Α΄ 245) (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη) δύναται να ορίζεται για τις µεσαίες επιχειρήσεις 
συνδυασµός των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής, διάφορος 
του προβλεπόµενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος. 
 
Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από µεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές 
ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης στα 
καθεστώτα του παρόντος, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του 
προβλεπόµενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος ποσοστού ενίσχυσης µε τα 
υπολειπόµενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαµορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό 
(40%) και εβδοµήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα. 
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2. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 
 
- Επενδυτικές δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
 
 
- ∆απάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. 
 
- ∆απάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης 
 
- ∆απάνες καινοτοµίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
 
- ∆απάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία για µικροµεσαίες και µεγάλες 
επιχειρήσεις 
 
- Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος 
 
- Επενδυτικές δαπάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης 
 
- Επενδυτικές δαπάνες για τη συµπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 
 
- ∆απάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
 
- ∆απάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης 
 
- ∆απάνες για την αποκατάσταση µολυσµένων χώρων 
 
- ∆απάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων 
 
- ∆απάνες για επαγγελµατική κατάρτιση 
    
- Ενισχύσεις για συµµετοχή µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε εµπορικές εκθέσεις 
 
- Επενδυτικές δαπάνες για εργαζόµενους σε µειονεκτική θέση 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το ενηµερωτικό αυτό φυλλάδιο αποτελεί µια προσπάθεια περίληψης του Αναπτυξιακού Νόµου 
4887/2022 και κωδικοποίησης του (συγκέντρωση όλης της σχετικής µε αυτόν νοµοθεσίας σε ένα 
έντυπο) µε σκοπό την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και σε καµία περίπτωση δεν έχει σκοπό να 
αντικαταστήσει αυτόν. Οι επενδυτές θα πρέπει να συµβουλεύονται το επίσηµο κείµενο του νόµου πριν 
την υλοποίηση οποιασδήποτε φάσης της επένδυσης τους. ∆εν φέρουµε ευθύνη για ενδεχόµενα 
τυπογραφικά λάθη. 

 




