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Abstract:

Recently the Hellenic Parliament passed the new Development Law,
focusing on the promotion of the economic development of the country
through incentives in specific activities and sectors. Its aims include: the
digital and technological transformation of companies; green transition;
creating economies of scale; supporting investments in innovation and
"Industry 4.0" technologies, robotics and artificial intelligence;
strengthening human resources with specialised personnel; supporting
new entrepreneurship; strengthening less developed areas; supporting
tourism; and improved competitiveness in sectors of high added value.
According to the Development Law, state aid may be provided to new
business ventures in all sectors of Economy, both to established
companies and startups.
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Ο Αναπτυξιακός Νόμος - Νόμος υπ’ αριθμ. 4887

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση, κατά
πλειοψηφία, του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο
«Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 - Ελλάδα Ισχυρή Ελλάδα», που θα αποτελέσει τη βάση του
νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας για τα επόμενα χρόνια.
Τα πιο σημαντικά στοιχεία του Νόμου αφορούν τα εξής:

 Προβλέπεται για πρώτη φορά εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων,
εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 Στο Νότιο Αιγαίο, πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, δυνατότητα ενίσχυσης των μεγάλων
επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση των εγκαταστάσεών τους.
 Προσαυξημένο κατά 10% ποσοστό χορήγησης επιχειρήσεις στις λιγότερο ευνοημένες
περιοχές της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

Τα είδη και ο χαρακτήρας των επενδυτικών σχεδίων που θα υποστηριχθούν βάσει του Νόμου
αφορούν:
 Δημιουργία νέας μονάδας
 Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ
ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν
 Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
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Επιγραμματικά, τα κίνητρα που δίνει ο Νόμος στις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις αφορούν:

 Φορολογική απαλλαγή
 Επιχορήγηση
 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
 Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου
Οι προκηρύξεις καθεστώτων θα έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο. Στην περίπτωση της άμεσης
αξιολόγησης, η προκήρυξη θα γίνεται άπαξ ετησίως. Στην περίπτωση της συγκριτικής
αξιολόγησης, οι προκηρύξεις κάθε καθεστώτος θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατ’
έτος με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο
καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς,
τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτι- κές Εταιρικές
Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
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Για τις ανάγκες του καθεστώτος, το μέγεθος του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται
με βάση την εταιρική σύνθεση που δηλώνεται ότι αυτός θα έχει κατά το χρόνο έναρξης εργασιών
του επενδυτικού σχεδίου και όχι με βάση την εταιρική σύνθεση του χρόνου υποβολής της
αίτησης υπαγωγής. Για το λόγο αυτό ο φορέας θα πρέπει να προσδιορίσει τυχόν συνδεδεμένες
ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με βάση την εταιρική σύνθεση όπως θα ισχύει κατά το χρόνο
έναρξης εργασιών και να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (οικονομικά
στοιχεία και τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης αυτών για τα δύο τελευταία έτη πριν την
υποβολή της αίτησης υπαγωγής).

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης.
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το
χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
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α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας
λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη
δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.

γ. Διαφοροποίηση 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. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα

οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση
του σχετικού κριτηρίου.

δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση
που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και
αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων:
Υπό ίδρυση / Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις καθώς και επενδυτές του εξωτερικού.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν
υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του
επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. Εμπορική εταιρεία,
β. Συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες
Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις
διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
 δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
 δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
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 δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22.

ζ. ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

Οι παραπάνω δικαιούχοι πρέπει να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες
δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστά επιδότησης:

Περιφέρεια

Μεγάλες

Μεσαίες

Μικρές

επιχειρήσεις

επιχειρήσεις

μικρές επιχειρήσεις

Βόρειο Αιγαίο

50%

60%

70%

Νότιο Αιγαίο

30%

40%

50%

Κρήτη

40%

50%

60%

Ανατολική

50%

60%

70%

Κεντρική Μακεδονία 50%

60%

70%

Δυτική Μακεδονία

40%

50%

60%

Ήπειρος

50%

60%

70%

Θεσσαλία

50%

60%

70%

Ιόνια Νησιά

40%

50%

60%

Δυτική Ελλάδα

50%

60%

70%

Μακεδονία

και

Θράκη

και

πολύ
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Στερεά Ελλάδα

40%

50%

60%

Ευρυτανία

50%

60%

70%

Πελοπόννησος

40%

50%

60%

τομέας 15%

25%

35%

Δυτικός
Αθηνών

Ανατολική Αττική

25%

35%

45%

Δυτική Αττική

25%

35%

45%

Πειραιάς - Νήσοι

25%

35%

45%

Επενδυτικά σχέδια που θα υλοιποιούνται σε τμήματα περιοχών ΣΔΑΜ τα ποσοστά θα
προαυξάνονται κατά 10%. Για την περιφέρεια Β. Αιγαίου το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το
75%.

Περιοχές μετάβασης ΣΔΑΜ ορίζονται:

α) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, (Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης
και Φλώρινας)
β) οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης,
γ) οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας (Π.Ε. Αρκαδίας) και Οιχαλίας (Π.Ε. Μεσσηνίας).

Αναμένονται οι προκηρύξεις των δεκατριών νέων καθεστώτων ενισχύσεων με τις ακριβείς
προϋποθέσεις και τροποποιήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων (δικαιούχοι, ελάχιστο
ύψος επενδυτικών σχεδίων, ημερομηνίες έναρξης υποβολών, αξιολόγησης, κλπ.).
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Καθεστώτα ενίσχυσης:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον
ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, καθώς και τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας
4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε
δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες
που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των
επιχειρηματικών μονάδων.
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3. Νέο Επιχειρείν
Σκοπός

του

παρόντος

καθεστώτος

είναι

η

ενίσχυση

νέων

επιχειρηματιών

που

δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην
αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και
τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση λοιπών προϊόντων πλην των γεωργικών και στην
εφοδιαστική αλυσίδα.

4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις
περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ).

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την
έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν
τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.

6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια.
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας.

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον
τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων και των επενδυτικών
σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική,
διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη.

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων
που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή
των υπηρεσιών τους.

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών
επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό
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ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την
αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν σε
εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών,
θρησκευτικών.

11. Μεγάλες επενδύσεις
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων,
προϋπολογισμού που υπερβαίνει το ποσό των (15.000.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που
εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων α) της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας β) της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και γ)
των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στα
πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής
απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια,
προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο,
διαδίκτυο των πραγμάτων).

13. Επιχειρηματικότητα 360ο
Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται
στον Αναπτυξιακό Νόμο (πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά
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καθεστώτα), και τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη
πραγματοποίηση πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και
της εθνικής οικονομίας.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια
Επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας
Στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα
επενδυτικά σχέδια:
αα) μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MW, σύμφωνα με το
άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 και τον ν. 3468/2006 (Α΄ 129),
αβ) μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο
40 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014,
αγ) υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν
σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής
Διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) σύμφωνα με
το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 651/2014,
αδ) παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το
άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014,
αε) ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, σύμφωνα με τον ν.
4342/2015 (Α΄ 143) και το άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014,
αστ) παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και
δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014, καθώς και μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής
βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων,
τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή
ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014.
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Επενδύσεις στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων
Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων κατ` εξαίρεση
ενισχύονται οι κλάδοι: βα) 52.1 (Αποθήκευση)
β) Στον τομέα των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων κατ` εξαίρεση
ενισχύονται οι κλάδοι:
βα) 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)], ββ) 52.22.11.06 (Υπηρεσίες
λειτουργίας υδατοδρομίων) και,
βγ) 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους
(logistics)].
βδ) 52.21.24.00 [Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης]. Ενισχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια
για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών
αυτοκινήτων χωρητικότητας σαράντα (40) τουλάχιστον θέσεων, επιπλέον εκείνων που
επιβάλλει ο Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν
από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας
χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων.
βε) 52.21.26.01 (Υπηρεσίες επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων), για
επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές.

Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού
Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν:
α) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων, (4στερο
ξενοδοχείο δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα ένα ενιαίο κτήριο, αλλά και ανεξάρτητα δωμάτια
με ανεξάρτητους κοινόχρηστους χώρους, υποδοχής και πρωινού με τις ανάλογες υπηρεσίες.)
β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει
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πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό κλειστών ξενοδοχειακών μονάδων εφόσον θα αναβαθμιστούν
σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων
δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως
ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η µεταβίβαση ή η µακροχρόνια µίσθωση
ενισχυόµενων τµηµάτων αυτών λαµβάνει χώρα µετά από τη λήξη της τήρησης των
µακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης
ε) ίδρυση και εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων εντός
χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται
σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορίζονται
στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, µη περιλαµβανοµένων των προς
µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων
ζ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό κάμπινγκ τουλάχιστον 3 αστέρων,
η) ίδρυση και εκσυγχρονισµό µη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον:

• φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας» (κατ’ ελάχιστο 20 δωμάτια χωρίς
κοινόχρηστους χώρους που δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα ένα ενιαίο κτήριο, αλλά και
ανεξάρτητα δωμάτια – διαμερίσματα θεωρείται ξενώνας )
• υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισµών σε µία από τις ακόλουθες περιοχές:
 ορεινές περιοχές, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δηµοτικών
ενοτήτων που συνιστούν µέρος του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Αθήνας,
 περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιοµέτρων από τα σύνορα,
 νησιά µε πληθυσµό < 3.100 κατοίκων,
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• κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 12868/2018 (Β΄
3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισµού
• διατηρούν ελάχιστο αριθµό είκοσι (20) ενοικιαζόµενων δωµατίων.

Εναλλακτικός Τουρισμός
Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν:

α. ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς
λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες
ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας,
κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά
καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155),
β. αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,
γ. τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping,
δ. καταδυτικού τουρισμού, σύμφωνα με τον ν. 4688/ 2020 (Α΄ 101).

Επενδύσεις στον Τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας
Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα
επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά
καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α` 125), όπως εκάστοτε ισχύει, και επενδυτικά
σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με
το άρθρο 30 του ίδιου νόμου. Ομοίως κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για την
παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας – ΚΑΔ 87.30.11.01.
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Επενδύσεις στον Τομέα του Αθλητισμού

Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας
κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κάτωθι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΚΑΔ 93:
στα) 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης κ.λπ., και
στβ) 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

Επενδύσεις στον Τομέα της Μεταποίησης
Ενισχύονται σχεδόν όλες οι δραστηριότητες του τομέα της Μεταποίησης, εκτός από τις
προβλεπόμενες εξαιρέσεις.
• Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
• Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
• Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
• Μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
• Ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων
ελαιών
• Παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου,
γλουτένης
• Επεξεργασία νέων –εναλλακτικών –καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι
μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).
• Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης ξηρών καρπών
• Ποτοποιία – Ζυθοποιία – Μικροζυθοποιία
• Παραγωγή Οίνου, επέκταση μονάδας οινοποιείου & αποστακτηρίου
• Μονάδες εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού
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• Μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών,
μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων
• Σφαγεία, τεμαχιστήρια
• Μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων
• Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας
α. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής
κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων).
β. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
γ. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).
δ. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).
ε. Ζωοτροφές.
στ. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης,
αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).
ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες
επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.).
η. Οίνος.
θ. Οπωροκηπευτικά.
ι. Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος.
ια. Κτηνοτροφικά φυτά
ιβ. Όσπρια.
ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
ιδ. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
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ιστ. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
ιζ. Επεξεργασία νέων –εναλλακτικών –καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι
μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).
ιη. επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.
ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.
κ. επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.
κα. επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

Δραστηριότητες Πληροφορικής

α. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
β. Κατασκευή μονάδων μνήμης
γ. Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού
δ. Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες – δικτυακές πύλες

Επενδύσεις σε Λοιπούς Κλάδους

 Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.71.12.05, 46,71,13,14 και
46.71.13.16 (Χονδρικό Εμπόριο πετρελαίου & υγραερίου) που υλοποιούνται σε νησιά,
για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Ομοίως κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται
επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.46 – Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων μόνο
για το καθεστώς “Επιχειρηματική Εξωστρέφεια”.

 Στον τομέα των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών κατ` εξαίρεση
ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 96.01.19.02: Υπηρεσίες Μηχανικών
Πλυντηρίων και 96.01.13.01: Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων.
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 Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων
εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο,
τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων.

 Στον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά
σχέδια του Κ.Α.Δ. 68.32.13.00 για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ,
εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των
τριακοσίων στρεμμάτων και μόνο για τα καθεστώτα “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση”
και “Επιχειρηματικότητα 360”.

 Στον τομέα των δραστηριοτήτων μηχανικών, κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά
σχέδια του Κ.Α.Δ. 71.20 για επιχειρήσεις τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, μόνο για το
καθεστώς “Έρευνα και Καινοτομία”.

 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών), β. 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων).
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