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ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

➢ Στο πρώτο τρίμηνο του 2022 αναμένεται να ξεκινήσουν οι 
αιτήσεις για τον νέο, πιο ευνοϊκό, Αναπτυξιακό Νόμο που θα 
δίνει τη δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα όλων των μορφών 
και ανεξαρτήτως μεγέθους να προχωρήσουν σε επενδύσεις με 
τη στήριξη του Δημοσίου, υπό τη μορφή επιδοτήσεων και 
φοροαπαλλαγών.. 

➢ Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα 
ενισχύσεων (Αναπτυξιακός Νόμος), θα πρέπει να έχουν τον 
χαρακτήρα αρχικής επένδυσης. Επίσης θα πρέπει να πληρούν 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• δημιουργία νέας μονάδας

• επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,

• διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή 
υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν. 
Προϋπόθεση είναι ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν 
τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων 
ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου. 

• θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής 
διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Προϋπόθεση στις μεγάλες 

επιχειρήσεις είναι ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να 
υπερβαίνουν τις αποσβέσεις τα τρεία προηγούμενα 
φορολογικά έτη. 

https://www.anaptyxiakos-nomos.gr/anaptyxiakos-nomos/


ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ

➢ Στον νέο αναπτυξιακό νόμο υπάρχουν 13 καθεστώτα 
ενισχύσεων με θεματική στόχευση, αντί μίας οριζόντιας 
διάστασης

➢ Δίνεται προτεραιότητα ενίσχυσης σε σημαντικούς 
αναπτυξιακούς τομείς όπως η πράσινη μετάβαση, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός, η έρευνα και η ανάπτυξη, η 
εξωστρέφεια, κ.λπ.

➢ Για πρώτη φορά αξιοποιούνται δυνατότητες που παρέχει ο 
Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 και αφορούν 
στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς, στα λοιπά 
τμήματά του πέραν των ενισχύσεων με Περιφερειακό 
Χαρακτήρα. Με την εν λόγω πρωτοβουλία, οι ενισχύσεις σε 
τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς και οι κοινωνικού προσήμου
ενισχύσεις, όπως αυτές για επαγγελματική κατάρτιση και για 
εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία, μπορούν 
πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια

➢ Εισάγονται αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες 
αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. 
Προβλέπεται αξιολόγηση εντός 45 ημερών από τη λήξη του 
καθεστώτος, ή εντός 30 ημερών για τις περιπτώσεις της 
άμεσης αξιολόγησης



ΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

➢ Δικαίωμα συμμετοχής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο έχουν 
όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
εργαζομένων που απασχολούν και τον τζίρο τους, με 
εξαίρεση τις ατομικές που αποκλείονται. Κατά τα άλλα, 
βασική προϋπόθεση αποτελεί η διαμόρφωση του 
προϋπολογισμού των υπό ένταξη επενδύσεων πάνω από τα 
ακόλουθα ελάχιστα όρια:

• Πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενοι με τζίρο έως 
2 εκατ. ευρώ): 150.000 ευρώ

• Μικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενοι με τζίρο έως 10 
εκατ. ευρώ): 250.000 ευρώ

• Μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενοι με τζίρο έως 50 
έως εκατ. ευρώ): 500.000 ευρώ

• Μεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 250 εργαζόμενοι με τζίρο 
άνω των 50 εκατ. ευρώ): 1.000.000 ευρώ

➢ Το ύψος των ενισχύσεων θα είναι κατά μέσο όρο αυξημένο 
20% σε σχέση με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό. Ειδικά για 
τις περιοχές που πρέπει να αλλάξουν το οικονομικό τους 
μοντέλο με κρατική εντολή, π.χ. για την απολιγνιτοποίηση της 
χώρας, η επιδότηση φτάνει στο 100%.



ΕΙΔΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

➢ Η επένδυση μπορεί να ξεκινήσει από τη στιγμή της 
υποβολής αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καλύπτονται 
τιμολόγια δαπανών που εκδόθηκαν νωρίτερα. Από εκεί και 
πέρα το έργο θα πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους του 
προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα επενδυτικά σχέδια θα 
πρέπει να υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση 
επιχειρήσεων

3. Νέο Επιχειρείν – Ενίσχυση νέων επιχειρηματιών σε 
συγκεκριμένους κλάδους με κάλυψη δαπανών σύστασης, 
ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών 
υλοποίησης αρχικών επενδύσεων

4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – περιοχές 
απολιγνιτοποίησης (π.χ. Κοζάνη, Φλώρινα, Μεγαλόπολη 
κ.ά.)

5. Ερευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση 
γεωργικών προϊόντων – αλιεία



7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11. Μεγάλες επενδύσεις

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

13. Επιχειρηματικότητα 360ο



ΕΙΔΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
-ΚΙΝΗΤΡΑ

➢ Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από την καταβολή φόρου 
εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου 
κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 
αφαιρουμένου του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που 
διανέμονται στους εταίρους.

➢ Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την 
κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου

➢ Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη 
τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων leasing για την 
απόκτηση καινούργιου εξοπλισμού, για έως και 7 έτη από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

➢ Επιδότηση του κόστους της νέας απασχόλησης. Κάλυψη 
μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων 
εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό 
σχέδιο.

➢ Χρηματοδότηση επιχειρηματικού 
κινδύνου (αφορά αποκλειστικά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»), 
μέσω ταμείου συμμετοχών, με τις εξής μορφές:

α. Ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική             
χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις,

β. δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες 
επιχειρήσεις



ΑΝΩΤΑΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΘΕ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ



ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙ 

ΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται  στο 80% του  ανώτατου ορίου του Χ.Π.Ε 
και μόνο  για τις Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις. Για να λάβει μια επιχείρηση  
το 100%  του  ποσοστού που ορίζεται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, 
ανάλογα με το αντίστοιχο καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να ανήκει σε 
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο επιλέξιμο προς υποβολή στο καθεστώς Νέο 
Επιχειρείν ή στο καθεστώς Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

 Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές θα 
ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του νόμου (ορεινές, νησιωτικές, 
παραμεθόριες, πληγείσες από φυσικές καταστροφές).

 Να υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο 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.), εφόσον δεν αφορούν σε 
εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης 
επιχείρησης.

 Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (στο 
90% του Χ.Π.Ε).

 Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε επαναλειτουργία βιομηχανικών 
μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η δε αξία του πάγιου 
εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να 
επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) 
του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.



ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΑΓΩΓΗΣ

➢ Οι αιτήσεις υπαγωγής θα υποβάλλονται μέσω του 
Πληροφοριακού προγράμματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν). 
Το περιεχόμενο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων 
ενίσχυσης. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα αποτελείται από 
σταθερούς κύκλους προκηρύξεων ανά καθεστώς, έτσι ώστε οι 
επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού των 
υποβολών τους

➢ Ανάλογα με το ύψος του επενδυτικού σχεδίου, οι αιτήσεις 
υπαγωγής υποβάλλονται ως εξής:

• α. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός 
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα 
στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας, υποβάλλονται στις 
Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών 
της χώρας.

• β. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω του ενός 
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων 
(3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας – Θράκης.

• γ. Τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια 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.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

➢ Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία νέων και ποιοτικών 
θέσεων εργασίας σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας 
και η ευρωστία των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών”.

➢ Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 
θα αποτελέσει την απαρχή ενός μεγάλου επενδυτικού 
κύκλου, με σημαντικά οφέλη τόσο για την 
επιχειρηματικότητα όσο και για την εθνική οικονομία.

✓Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας είναι 
σε θέση να σας βοηθήσουν όσον 
αφορά τα ζητήματα που ανακύπτουν 
στην δικιά σας εξατομικευμένη 
περίπτωση



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ


