
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 126997/28-12-2022 
Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχει-

ρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 

4887/2022. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα 

Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16), και ιδίως τα άρθρα 29 και 30 
καθώς και τα άρθρα 111 - 116 αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Γενικός 
Απαλλακτικός Κανονισμός (Γ.Α.Κ.)] (EE L 187).

3. Την υπό στοιχεία C(2002) 25 final/06-01-2022 πράξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα (1 
Ιανουαρίου 2022 - 31 Δεκεμβρίου 2027) - Κρατική ενί-
σχυση SA. 100372 (2021/N) - Ελλάδα, όπως τροποποιή-
θηκε με την C(2022) 5087 final/14-07-2022 πράξη της.

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’ 4405).

11. Την υπ’ αρ. 117456/05-12-2022 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενι-
σχύσεων “Επιχειρηματικότητα 360” του ν. 4887/2022 του 
έτους 2022» (Β’ 6212).

12. Το υπ’ αρ. 124475/21-12-2022 (EYKE 2142) έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης  
«Διατύπωση γνώμης επί σχεδίου Προκήρυξης υποβο-
λής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτι-
κών σχεδίων στο πλαίσιο του Καθεστώτος Ενισχύσεων 
“Επιχειρηματικότητα 360” του αναπτυξιακού νόμου 
4887/2022».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Διάρκεια Καθεστώτος

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος, είναι η ενίσχυση του 
συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον 
παρόντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες 
θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην 
υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγ-
ματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επι-
χειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα-
γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι 
η 9η Ιανουαρίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου 
υποβολών ορίζεται η 10η Απριλίου 2023.

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

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

Άρθρο 2
Ενωσιακό Δίκαιο

1. Η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρή-
σεων στο παρόν καθεστώς διέπεται ιδίως από

α. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
[Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Γ.Α.Κ.)] (EE L 187), και

β. Την υπό στοιχεία C(2022) 25 final/06-01-2022 πράξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα (1 
Ιανουαρίου 2022 - 31 Δεκεμβρίου 2027) - Κρατική ενί-
σχυση SA. 100372 (2021/N) - Ελλάδα, όπως τροποποιή-
θηκε με την C(2022) 5087 final/14-07-2022 πράξη της.

2. Στις ενισχύσεις του παρόντος για τις οποίες αξιοποι-
ούνται και πόροι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων, έχουν εφαρμογή οι πρόσθετοι 
όροι και προϋποθέσεις του ενωσιακού και εθνικού δι-
καίου που διέπουν τις ενισχύσεις αυτές.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, εκτός 
από τους ορισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ισχύ-
ουν και οι ορισμοί του άρθρου 4 του ν. 4887/2022 και 
του άρθρου 2 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
(Γ.Α.Κ. - Κανονισμός 651/2014 της Επιτροπής).

Άρθρο 4
Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος εφαρμόζο-
νται οι παρακάτω γενικοί κανόνες:

1. Κανόνες Σώρευσης
α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει του πα-

ρόντος καθεστώτος επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο 
καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων «ήσσο-
νος σημασίας» (de minimis) ή να δανειοδοτηθούν με 
δάνεια που ενέχουν στοιχεία κρατικής στήριξης με την 
προϋπόθεση ότι οι ενισχύεις του παρόντος και οι ενισχύ-
σεις που χορηγούνται βάσει άλλων καθεστώτων για τις 
ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν σωρευθούν δεν οδηγούν 
σε υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4887/2022 
ή τω ποσών της ενίσχυσης που ορίζονται στον Γενικό 
Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.), στους Κανονισμούς «ήσ-
σονος σημασίας» (de minimis) ή στην οικεία απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β. Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις μέγι-
στες εντάσεις ενίσχυσης και στα μέγιστα ποσά ενίσχυ-

σης που προβλέπονται στο Γ.Α.Κ. για το παρόν καθεστώς 
λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
που χορηγούνται τόσο στο ενισχυόμενο επενδυτικό 
σχέδιο όσο και στην επιχείρηση, εφόσον αυτή υλοποιεί 
περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια, ενώ ελέγχεται 
η περίπτωση τεχνητής κατάτμησής του.

γ. Αν ενωσιακή χρηματοδότηση, η οποία υπόκειται 
σε κεντρική διαχείριση από τα θεσμικά όργανα, τους 
οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις ή τους φορείς της Ένω-
σης και δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του 
κράτους, συνδυάζεται με ενίσχυση του παρόντος, για να 
εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίη-
σης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Γ.Α.Κ. και οι μέγιστες 
εντάσεις ή ποσά ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη μόνο η 
κρατική ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό 
ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για 
τις επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό 
ποσοστό χρηματοδότησης, όπως καθορίζεται από τους 
κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Χαρακτήρας Κινήτρου
α. Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω του 

παρόντος καθεστώτος λειτουργούν ως κίνητρο για την 
περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν 
παρέχονται για δραστηριότητες τις οποίες θα ανέπτυσσε 
ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε 
χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα 
κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γρα-
πτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από 
την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την 
υποβολή της αίτησης επιφέρει την απόρριψη της ή και 
την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, ανεξαρτήτως 
σταδίου υλοποίησης της επένδυσης και εντός του προ-
βλεπόμενο χρονικού ορίου ελέγχου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα.

β. Έναρξη των εργασιών είναι το πρώτο χρονικά ση-
μείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών 
εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης 
νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την πα-
ραγγελία 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 θε-
ωρούνται 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 στοιχείο 23 Γ.Α.Κ.).

3. Αρχή «Deggendorf»
Στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων δεν μπορούν να 

υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί 
διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγού-
μενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει 
της οποίας οι προγενεστέρως χορηγηθείσες ενισχύσεις 
έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την 
εσωτερική αγορά.

Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγω-
γής στον παρόντα νόμο, οφείλει να δηλώνει ότι δεν έχει 
λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας 
έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.
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4. Ενιαίο Επενδυτικό Σχέδιο (εδάφιο α’ της παρ. 13 του 
άρθρου 14 του Γ.Α.Κ.)

Για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσε-
ων ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο θεωρείται κάθε πρόσθε-
τη αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο 
ομίλου) περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η οποία αρχίζει εντός 
τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασι-
ών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια Περιφέρεια 
(Nuts 3) του Κανονισμού (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 
για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (NUTS) (L 154). Ως ημερομηνία 
έναρξης εργασιών του πρώτου επενδυτικού σχεδίου 
νοείται η πραγματική ημερομηνία έναρξης εργασιών 
του επενδυτικού σχεδίου. Όταν το ενιαίο επενδυτικό 
σχέδιο αποτελεί μεγάλο επενδυτικό σχέδιο (επιλέξιμο 
κόστος άνω των 50.000.000€) το συνολικό ποσό της ενί-
σχυσης για το ενιαίο έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης για μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στην περ. δ της παρ. 5 του 
άρθρου 10.

5. Κανόνας μη διάκρισης και της προσβασιμότητας 
ατόμων με αναπηρία.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς 
ενίσχυσης του παρόντος οφείλουν να διασφαλίζουν τις 
απαραίτητες συνθήκες, ώστε να μη δημιουργούνται 
διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς 
την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγα-
θά. Η αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος ευπαθών 
ομάδων διασφαλίζεται εφόσον το επενδυτικό σχέδιο 
περιλαμβάνει διακριτές επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα 
στοιχεία ενεργητικού που έχουν στόχο τη διασφάλιση 
της προσβασιμότητας/προσπελασιμότητας στα άτο-
μα με αναπηρία ή/και αναλύεται σε ειδικό εδάφιο της 
οικονομοτεχνικής μελέτης ο τρόπος με τον οποίο δια-
σφαλίζεται από το σχεδιασμό του έργου η παραπάνω 
προϋπόθεση.

Άρθρο 5
Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

1α. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4887/2022, 
εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα 
ενισχύσεων της αγροδιατροφής - πρωτογενούς παρα-
γωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων - αλιείας 
των άρθρων 65 έως 71, της μεταποίησης - εφοδιαστικής 
αλυσίδας των άρθρων 72 έως 77, της ενίσχυσης του-
ριστικών επενδύσεων των άρθρων 84 έως 90 και των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού των άρθρων 91 έως 
97 και περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δρα-
στηριότητας της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων, όπως θα αποτυπωθούν, στη βάση δι-
οικητικού εγγράφου, σε πίνακα που θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 
https://ependyseis.mindev.gov.gr/

β. Για τα επενδυτικά σχέδια:
i. εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λί-

θων, για μνημεία ή κτίρια (ΚΑΔ 08.11.11) και εξόρυξης 

γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια 
(οικοδομικών λίθων) (ΚΑΔ 08.11.12), όταν πραγματο-
ποιούνται από επιχειρήσεις με υφιστάμενη ή μέχρι την 
ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της εξόρυξης, 
αποκτηθείσα, μεταποιητική δραστηριότητα.

ii. αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, (ΚΑΔ 36.00.20.01), 
όταν πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές με αξι-
οποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυ-
όμενο κόστος τους.

iii. Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσι-
κές εκδόσεις (ΚΑΔ 59 και 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3, 
63.11.2, 63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία μόνιμων 
εγκαταστάσεων «studios».

iv. Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΔ 68.32.13.00) 
για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. 
εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλο-
ποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμ-
μάτων.

v. Υπηρεσιών γηπέδου (ΚΑΔ 93.11.10.01) με κατα-
σκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και Υπηρεσιών κο-
λυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων 
αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς.

vi. Υπηρεσιών Μηχανικών Πλυντηρίων (ΚΑΔ 
96.01.19.02) και Υπηρεσιών Σιδερωτηρίου Ρούχων (ΚΑΔ 
96.01.13.01) των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε 
ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξε-
νοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος 
υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.

vii. Δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκα-
τάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του 
ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την πα-
ροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με 
Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, 
με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

viii. Παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 
87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκα-
τομμυρίου ευρώ.

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να 
έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης 
και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις:

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 για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες 
υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχι-
στον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει κατα-
γραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης 
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής 
διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχει-
ρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές 
δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων 
του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστη-
ριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν 
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κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν δεν 
αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστη-
ριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως 
άνω προϋπόθεση.

3. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται δύναται 
να περιλαμβάνουν και επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες 
του άρθρου 7 «Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών 
Ενισχύσεων».

4. Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αναπτύσσο-
νται σε έκαστη Περιφερειακή Ενότητα και δύνανται να 
διαχωρίζονται σε τμήματα αποκλειστικά και μόνο στις 
περιπτώσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέρη του 
ιδίου - ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει χα-
ρακτήρα αρχικής επένδυσης, πλην όμως διέπονται από 
διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, ή διαφέρουν στην ένταση 
της οριζόμενης ενίσχυσης.

Στις περιπτώσεις που το επενδυτικό σχέδιο διαρθρώ-
νεται σε τμήματα, οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να 
είναι απόλυτα διακριτές και διέπονται από τις διατάξεις 
των άρθρων 6 και 7 της παρούσης στο σύνολό τους.

5. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και 
επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις προς ΜΜΕ σύμφωνα 
με το άρθρο 17 του Γ.Α.Κ. και την παρ. 7 του άρθρου 30 
του ν. 4887/2022, όπως προστέθηκε με το άρθρο 71 του 
ν. 4949/2022 για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-
των του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών. 
Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα αρχικής επένδυσης σύμφωνα με την παρ. 2, 
επιπλέον δε εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 6 (Επι-
λέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων), 8 (Μη 
επιλέξιμες δαπάνες), 9 (Είδη Ενισχύσεων) και 12 (Ανώ-
τατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων). Επιπρόσθετα 
τα επενδυτικά σχέδια δύναται να συμπληρώνονται με 
πρόσθετες δαπάνες του άρθρου 7 (Επιλέξιμες δαπάνες 
εκτός περιφερειακών ενισχύσεων).

6. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να πληρούν του 
σύνολο των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου Ι του Κανο-
νισμού Ε.Ε. 651/2014 καθώς και τις προϋποθέσεις των 
εφαρμοζόμενων κατά περίπτωση άρθρων του ιδίου 
Κανονισμού.

Άρθρο 6
Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων 
για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, 
με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων 
που προβλέπονται στην παρούσα, είναι οι κατωτέρω:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενερ-
γητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρο-
νισμό 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 
ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο ογδόντα τοις 

εκατό (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 καθε-
στώτα 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 ενισχύ-
σεων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον στο εγκε-
κριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβά-
νονται κατασκευές για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί η ως 
άνω διαδικασία νομιμοποίησης ή τακτοποίησής τους.

αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστά-
μενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μη-
χανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκα-
τάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει 
να συντρέχουν σωρευτικώς:

i. η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει δύο (2) 
τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης υπαγωγής,

ii. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επεν-
δυτικού 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,

iii. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους 
συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες 
δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητι-
κού, τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδο-
τηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων 
ενισχύσεων πριν από την αγορά τους,

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρο-
νων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπερι-
λαμβανομένων 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 χρηματοδοτι-
κής 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 εγκαταστά-
σεων,

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, 
και συγκεκριμένα δαπάνες για:

βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαι-
ωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευ-
σης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμέ-
νων τεχνικών γνώσεων,

ββ. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πι-
στοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού 
και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Οι δαπάνες των υποπερ. βα και ββ πρέπει να πληρούν 
σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

i. να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρη-
ματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση και 
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να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο 
χορηγείται η ενίσχυση, για το χρονικό διάστημα τήρη-
σης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της παρ. β του 
άρθρου 25,

ii. να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία του 
ενεργητικού της επιχείρησης,

iii. να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγο-
ράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες 
για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερ-
βούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενι-
σχυόμενων 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 πραγματοποί-
ησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) 
έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολο-
γικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς 
και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α’ ή/και β’ και εφόσον 
υλοποιείται αρχική επένδυση.

2. Όταν οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση 
το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων 
εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επεν-
δυτικού 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 εγκα-
τάσταση 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 πραγματο-
ποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολο-
κλήρωσης 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.

3. Οι επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επεν-
δυτικών σχεδίων, η ενδεικτική περιγραφή εργασιών ανά 
κατηγορία δαπάνης καθώς και τα στοιχεία κόστους των 
επενδυτικών δαπανών θα αποτυπωθούν, στη βάση δι-
οικητικού εγγράφου, σε πίνακα που θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 
https://ependyseis.mindev.gov.gr/.

Άρθρο 7
Επιλέξιμες δαπάνες εκτός 
περιφερειακών ενισχύσεων

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέ-
δια δύναται να ενισχυθούν επιπρόσθετα των περιφερει-
ακών ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 
6 και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

α. Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς 
ΜμΕ.

Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του Παραρτή-
ματος Β του ν. 4887/2022 και στο άρθρο 18 του Γ.Α.Κ. και 
αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επεν-
δυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή 
περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις 
συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. Νέα 
επιχείρηση θεωρείται η νεοσύστατη επιχείρηση που 
δεν έχει κλείσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
υπαγωγής στο καθεστώς διαχειριστική χρήση.

β. Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στην παρ. 11 του Παραρτή-

ματος Β του ν. 4887/2022 και στο άρθρο 45 του Γ.Α.Κ. και 
επιλέξιμες είναι όσες απαιτούνται για τις εργασίες αποκα-
τάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικο-
πέδου. Στην περίπτωση της αποκατάστασης μολυσμένων 
χώρων, όλες οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται μια επι-
χείρηση κατά την αποκατάσταση του χώρου της μπορεί 
να θεωρηθούν επιλέξιμες επενδύσεις, ανεξαρτήτως του 
εάν είναι ή όχι δυνατή η εγγραφή των εν λόγω δαπανών 
στον ισολογισμό της ως πάγιων στοιχείων ενεργητικού. 
Οι εν λόγω δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες μόνον όταν 
η ταυτότητα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την 
περιβαλλοντική ζημία σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο 
δεν έχει διαπιστωθεί ή όταν αυτός δεν μπορεί να εξανα-
γκαστεί να επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.

γ. Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποί-
ηση αποβλήτων.

Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στην παρ. 12 του Παραρτή-
ματος Β του ν. 4887/2022 και στο άρθρο 47 του Γ.Α.Κ. και 
επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που 
είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε 
καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλω-
σης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική 
μονάδα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ιδίας δυ-
ναμικότητας που θα κατασκευαζόταν ελλείψει ενίσχυσης. 
Τα προς επεξεργασία ανακυκλούμενα ή επαναχρησιμοποι-
ούμενα υλικά σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν, ή θα 
υφίσταντο επεξεργασία με τρόπο λιγότερο φιλικό προς το 
περιβάλλον. Δεν καλύπτονται ενισχύσεις για άλλες εργασίες 
ανάκτησης αποβλήτων πλην της ανακύκλωσης.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται για την ανα-
κύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων που 
δημιουργούν άλλες επιχειρήσεις.

Η ενίσχυση δεν απαλλάσσει έμμεσα τους ρυπαίνοντες 
από επιβάρυνση που πρέπει να τους επιβάλει η ενωσιακή 
νομοθεσία ή από επιβάρυνση που θεωρείται συνήθης 
επιχειρηματική δαπάνη (Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»).

Η επένδυση υπερβαίνει τη σύγχρονη τεχνολογία.
δ. Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στην παρ. 13 του Παραρ-

τήματος Β του ν. 4887/2022 και στο άρθρο 31 του Γ.Α.Κ. 
και επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην ανα-
βάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των 
εργαζομένων.

Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες 

κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγ-
γελματική κατάρτιση,
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β) λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευό-
μενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής 
κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφό-
δια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των 
υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό 
που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγ-
γελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής, 
εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των 
εκπαιδευομένων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία,

γ) δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με 
το έργο επαγγελματικής κατάρτισης,

δ) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γε-
νικές έμμεσες δαπάνες, όπως διοικητικές δαπάνες, μι-
σθώματα και γενικά έξοδα, για τις ώρες κατά τις οποίες 
οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική 
κατάρτιση.

ε. Τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκ-
θέσεις.

Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στην παρ. 14 του Παραρ-
τήματος Β του ν. 4887/2022 και στο άρθρο 19 του Γ.Α.Κ. 
και επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης 
και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επι-
χείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

στ. Τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.
Οι δαπάνες αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του Γ.Α.Κ. και 

επιλέξιμες είναι οι δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοι-
χεία ενεργητικού και το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος 
των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από το 
επενδυτικό έργο υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών.

2. Οι επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επεν-
δυτικών σχεδίων, η ενδεικτική περιγραφή εργασιών ανά 
κατηγορία δαπάνης καθώς και τα στοιχεία κόστους των 
επενδυτικών δαπανών θα αποτυπωθούν, στη βάση δι-
οικητικού εγγράφου, σε πίνακα που θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 
https://ependyseis.mindev.gov.gr/.

Άρθρο 8
Μη Επιλέξιμες δαπάνες

Οι κατωτέρω δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες και 
εξαιρούνται από την παροχή ενισχύσεων:

α. Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, εκτός εάν 
εντάσσονται στις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτι-
ση της περ. δ του άρθρου 7 ή για συμμετοχή ΜΜΕ σε 
εμπορικές εκθέσεις της περίπτωση ε του άρθρου 7.

β. Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν 
είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της 
επένδυσης.

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, μηχα-
νημάτων 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 απο-
κτηθεί 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 ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 
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 πλατφόρ-
μα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και 
το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο 
υποθηκοφυλακείο, ή καταχωρίζεται στο Κτηματολόγιο αρ-
μοδίως. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετα-
γραφής ή καταχώρισης στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, η 
μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 
του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 9
Είδη Ενισχύσεων

1. Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο πα-
ρόν καθεστώς παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσε-
ων:

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία 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 διανέ-
μονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό 
της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό 
επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυ-
τικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανο-
λογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με 
χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο 
αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό 
στις οικονομικές τους καταστάσεις,

β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παρο-
χή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη 
τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού 
σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η 
οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμή-
ματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτη-
ση 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 μετά την ημερο-
μηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης 
απασχόλησης, η οποία 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.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 71309Τεύχος B’ 6872/29.12.2022

ε. Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη εκτός 
από επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ακα-
θάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης·

2. Τα είδη ενισχύσεων των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 
παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολο-
γίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυ-
σης του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Το είδος ενίσχυσης 
της περ. δ’ της παρ. 1 παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για 
τις δαπάνες του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων 
εργασίας της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6.

3. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενι-
σχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της 
επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθω-
σης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμε-
νης απασχόλησης, όπως προβλέπονται στην παρ. 1. Για 
τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περι-
λαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα, πλην της επιχορήγησης, 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.

4. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από με-
σαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδό-
πης, 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 Ξάν-
θης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις της 
παρούσας ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα 
ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται 
σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) αντίστοιχα.

5. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και για το μέρος που αφορά 
την συμβατική επένδυση παρέχεται είτε το κίνητρο της 
επιχορήγησης είτε το κίνητρο της φορολογικής απαλ-
λαγής, χωρίς να δύνανται τα συγκεκριμένα κίνητρα να 
αποτελέσουν μίγμα της ενίσχυσης αυτής.

6. Για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών 
ενισχύσεων του άρθρου 7 παρέχονται τα κίνητρα της 
επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής.

Το είδος της ενίσχυσης είναι το αντίστοιχο της αρχι-
κής επένδυσης και των δαπανών των Περιφερειακών 
Ενισχύσεων.

Σε περίπτωση ενίσχυσης της αρχικής επένδυσης με το 
κίνητρο της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
το είδος κινήτρου είναι το προτεινόμενο από το φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου και με τις προϋποθέσεις της παρ. 3.

7. Στα επενδυτικά σχέδια της παρ. 5 του άρθρου 5 πα-
ρέχονται όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιδότησης 
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Άρθρο 10
Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων 
περιφερειακού χαρακτήρα

1α. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπά-
νες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα 
ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενι-
σχύσεων, όπως έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία C (2002) 
25 final/06-01-2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και τροποποιηθεί με την C(2022) 5087 final/14-07-2022 
πράξη της.

Ο ισχύων Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων θα αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/

β. Τα αναγραφόμενα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 αφορούν τις 
μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι εν λόγω εντάσεις προσαυξάνονται κατά δέκα τοις 
εκατό (10%) για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι 
τοις εκατό (20%) για τις μικρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις.

γ. Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ανώτατο πο-
σοστό ενίσχυσης ορίζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις 
στο 55%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις στο 65% και για τις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 75%.

2. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα πο-
σοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της 
επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επι-
χορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του 
ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο 
της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό 
(100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. β(ββ) που 
χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

β. για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα 
της παρ. 1 του άρθρου 9, με την επιφύλαξη του β’ εδα-
φίου της παρ. 3 και της παρ. 4, του ιδίου άρθρου, χορη-
γούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου 
ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για 
τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 τα ανωτέρω κίνητρα 
χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου 
ορίου εκτός της περ. β(ββ) που χορηγείται στο ενενήντα 
τοις εκατό (90%).

3. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την 
παρ. 1 χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

α. υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποί-

ηση 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, σύμ-
φωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατι-
κής Αρωγής.

Οι περιοχές της υποπεριπτώσεων αα και αβ και τα νη-
σιά της υποπερίπτωσης αγ θα αποτυπωθούν, στη βάση 
διοικητικού εγγράφου, σε πίνακα που θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 
https://ependyseis.mindev.gov.gr/

β. υλοποιούνται:
βα. σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές 

(Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων 
των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Ορ-
γάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες 
Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε 
Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρη-
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ματικών 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 μο-

νάδων, 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 επαναλει-
τουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους 
του επενδυτικού σχεδίου.

4α. 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 και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων της παρ. 3 
του άρθρου 9.

β. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Πε-
ριφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους 
Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επι-
χορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορί-
ζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 
το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του 
ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

5. Οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη των ενισχύσεων των 
επενδυτικών σχεδίων του παρόντος καθεστώτος ενίσχυ-
σης τελούν υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

α. οι αναφερόμενες στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων του Χ.Π.Ε. δεν ισχύουν 
για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 
πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ. Ο ανω-
τέρω περιορισμός εφαρμόζεται, επίσης, και στις εκτός 
περιφερειακών ενισχύσεων επιλέξιμες δαπάνες του άρ-
θρου 7,

β. στις περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
στοιχείου α’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) (Πε-
ριοχές «α»), όπως αυτές προσδιορίζονται στον Χ.Π.Ε., οι 
ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται για οποιαδήποτε 
μορφή αρχικής επένδυσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
του δικαιούχου,

γ. στις περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
στοιχείου γ’ της παρ.  3 του άρθρου 107 της Σ.Λ.Ε.Ε. 
(Περιοχές «γ»  - Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής 
και Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Δυτικού Το-
μέα Αθηνών), οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται 
σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για οποιαδήποτε μορφή 
αρχικής επένδυσης, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις χορη-
γούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική 
δραστηριότητα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση,

δ. για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω 
των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ (μεγάλα 
επενδυτικά σχέδια) το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ενίσχυ-
σης για μεγάλο επενδυτικό έργο υπολογίζεται ως εξής:

δα. Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι πενήντα εκατομ-
μύρια (50.000.000) ευρώ, παρέχεται το εκατό τοις εκατό 

(100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφε-
ρειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουμένης 
της αυξημένης έντασης ενίσχυσης για Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο),

δβ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα πενή-
ντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και μέχρι τα εκατό 
εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα 
τοις εκατό (50%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης 
περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, και

δγ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατό 
εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται κανένα 
ποσοστό ενίσχυσης.

δδ. Για τον υπολογισμό του κόστους των επιλέξιμων 
δαπανών έχει εφαρμογή ο ορισμός του ενιαίου επενδυ-
τικού σχεδίου της παρ. 4 του άρθρου 4.

Άρθρο 11
Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων
εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Οι εντάσεις των ενισχύσεων και το ύψος των ενισχυό-
μενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία 
παρέχονται άλλες, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις 
είναι:

α. Για τις 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 
περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πε-
νήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

β. Για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων η έντα-
ση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο πενήντα 
τοις εκατό (50%) αυτών και οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι 
ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενι-
σχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

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

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά εί-
κοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χο-
ρηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά δέκα (10) 
ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται 
σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης για τη 
μονάδα παραγωγής μπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε 
(15) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμε-
νες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοι-
χείου α’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Σ.Λ.Ε.Ε. και κατά 
πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενι-
σχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
στοιχείου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Σ.Λ.Ε.Ε.. Οι 
ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν στην ανακύκλω-
ση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων του ίδιου 
του δικαιούχου δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
κοινοποίησης.

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού σα-
ράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ενισχυόμενου 
κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

δ. Για επαγγελματική κατάρτιση η ένταση της ενίσχυ-
σης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκα-
τό (50%) αυτών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, 
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μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των επιλέξιμων 
δαπανών, ως εξής:

α) Κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες, εάν η επαγ-
γελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους που 
είναι άτομα με αναπηρία ή σε εργαζομένους σε μειονε-
κτική θέση,

β) κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες, εάν η ενίσχυ-
ση 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 κό-
στους περιφερειακών ενισχύσεων.

ε. Για τη συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις η έντα-
ση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των επιλέξιμων δαπανών και οι δαπάνες ενισχύο-
νται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνο-
λικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

στ. Για τις επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ η ένταση 
της ενίσχυσης ορίζεται στο 20% των επιλέξιμων δαπα-
νών στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων και στο 
10% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση των επι-
χειρήσεων μεσαίου μεγέθους.

Άρθρο 12
Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων
1α. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο 

που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρή-
σεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ 
(3.000.000€) για όλα τα είδη ενισχύσεων, ήτοι της επιχο-
ρήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης 
της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κό-
στους της δημιουργούμενης απασχόλησης. β. Το συνολι-
κό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλ-
λεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να 
υπερβεί: ι) 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 περί-
πτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 (ενισχύσεις για μεσαίες 
επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης) 
και ιι) τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€) για την 
ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

γ. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο 
που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερεια-
κών ενισχύσεων του άρθρου 7 δεν μπορεί να υπερβεί τις 
τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, υπολογιζομένου 
εντός των ορίων των περιπτώσεων α και β.

Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες της 
περ. στ (δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ) 
της παρ. 1 του άρθρου 7.

2α. Το ανώτατο όριο των τριών εκατομμυρίων ευρώ 
(3.000.000€) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνδυασμού των ενι-
σχύσεων και υπολογίζεται με την εξής σειρά: επιχορήγη-
ση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (εφόσον ζητεί-
ται με την επενδυτική πρόταση), φορολογική απαλλαγή.

β. Το ανώτατο όριο, για τις μεσαίες και μεγάλες επιχει-
ρήσεις, των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€) που 
αφορούν την ενίσχυση της επιδότησης χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουρ-
γούμενης απασχόλησης ή και της επιχορήγησης στην πε-
ρίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 (κεφαλαιακά κίνητρα), 
καθώς και των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000€) 
για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, εφαρμό-
ζεται 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 χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης (εφόσον ζητείται με την επενδυτι-
κή 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 τρι-
άντα 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 πε-
ριορισμοί 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 υπαγω-
γή 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 παρα-
γράφου προσαυξάνονται κατά 50% στις περιπτώσεις που η 
ενίσχυση δίδεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Άρθρο 13
Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με 
βάση το παρόν καθεστώς 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 Συ-
μπράξεις (Α.Ε.Σ.),

δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές 

τους, εφόσον: στ. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση 
δημόσιου σκοπού,

στα. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε 
αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

στβ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους 
πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων του άρθρου 25.

2. Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στον παρόν κα-
θεστώς εξαιρούνται:

α. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά 
την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικα-
σία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf ),



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ71312 Τεύχος B’ 6872/29.12.2022

β. οι προβληματικές επιχειρήσεις, εφόσον συντρέχει 
τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που τίθενται στην 
παρ. 18 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.

γ. επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από 
την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης: 

γα. Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκα-
τάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 
αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή

γβ. αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκατα-
στήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για 
περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της 
αρχικής επένδυσης,

δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέ-
δια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για 
λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης 
εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 14
Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

1. Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυ-
τικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική 
χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

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

3. Η συμμετοχή του φορέα στο ενισχυόμενο κόστος 
συμβατικής επένδυσης υπολογίζεται στο σύνολο των 
ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό 
της αιτούμενης επιχορήγησης, εφόσον προβλέπεται 
στο χρηματοδοτικό σχήμα, και μπορεί να καλύπτεται 
με στους ακόλουθους τρόπους:

Α. Κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτι-
κού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια:

α. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου 
του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές 
σε μετρητά των εταίρων. Η αύξηση του κεφαλαίου υφι-
στάμενων επιχειρήσεων μπορεί να γίνεται και πριν την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση 
ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα 
μήνες ή στους είκοσι τέσσερις μήνες προκειμένου για 
εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρημα-
τιστηριακή αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει 
ως αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση του νέου 
κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη επέν-
δυση, βάσει της σχετικής απόφασης των εταίρων ή της 
Γενικής Συνέλευσής τους κατά περίπτωση, και υπό την 
προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό 
αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων και 
δεν έχει αναλωθεί.

β. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου 
του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίη-
ση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και 
κερδών εις νέον. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζε-
ται υπό τις εξής προϋποθέσεις: i) κατά την αξιολόγηση 
του επενδυτικού σχεδίου διαπιστώνεται η επάρκεια της 
ρευστότητας της επιχείρησης (κυκλοφορούν ενεργητικό 
μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), μετά την αφαί-

ρεση του ποσού των διαθεσίμων της, που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συμμετοχής του φο-
ρέα με ίδια κεφάλαια, ii) τα φορολογηθέντα αποθεματικά 
έχουν σχηματισθεί από πραγματοποιηθέντα έσοδα του 
φορέα της επένδυσης βάσει διατάξεων οι οποίες δεν 
εμπεριέχουν όρους σχηματισμού και χρήσης τους που 
να αντιτίθενται στους κανόνες χορήγησης ενισχύσεων 
και δεν έχουν δεσμευθεί για να χρησιμοποιηθούν για 
άλλους σκοπούς.

γ. με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων 
αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα οποία στην πε-
ρίπτωση αυτή δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και 
δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση έξι 
ετών, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, από την ημε-
ρομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Το 
προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό τις εξής προϋπο-
θέσεις: i) κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου 
διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρη-
σης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις), μετά την αφαίρεση του ποσού των δια-
θεσίμων της, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την 
κάλυψη της συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια, 
ii) τα φορολογηθέντα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί 
από πραγματοποιηθέντα έσοδα του φορέα της επένδυ-
σης βάσει διατάξεων οι οποίες δεν εμπεριέχουν όρους 
σχηματισμού και χρήσης τους που να αντιτίθενται στους 
κανόνες χορήγησης ενισχύσεων και δεν έχουν δεσμευθεί 
για να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Β. Κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου ή τμήματος αυτού με εξωτερική χρηματοδό-
τηση:

α. με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρημα-
τοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδό-
μενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον 
διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου 
λογαριασμού. Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της σχετι-
κής δανειακής σύμβασης, το ως άνω δάνειο συνάπτεται 
αποκλειστικά για την πραγματοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που στις εξασφα-
λίσεις του δανείου εμπεριέχεται ενεχυρίαση μετρητών 
και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται τη χρη-
ματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου και με 
ίδια κεφάλαια, προκειμένου να αποδεικνύεται η επάρ-
κεια των τελευταίων, αυτά θα πρέπει να υπερβαίνουν 
το απαιτούμενο ποσό τουλάχιστον κατά το ποσό της 
ενεχυρίασης.

Στο Παράρτημα Α’ορίζονται τα αποδεκτά δικαιολογη-
τικά τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης του ενισχυ-
όμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το φορέα 
του επενδυτικού σχεδίου.

4. Για την περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο παρέ-
χεται επιδότηση μισθολογικού κόστους επί των δαπανών 
της δημιουργούμενης απασχόλησης, η κάλυψη του μη 
ενισχυόμενου τμήματος αυτών μπορεί να γίνεται με ίδια 
κεφάλαια ή με εξωτερική χρηματοδότηση που δεν πε-
ριορίζονται στους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους 
των περιπτώσεων Α και Β.
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Άρθρο 15
Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στo παρόν καθεστώς απαιτείται η 
ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση 
το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

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 (Ο.Π.) 
και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Άρθρο 16
Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα

1. Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφε-
ρειακού χαρακτήρα, τα οποία υπάγονται στο παρόν 
καθεστώς 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, για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες 
υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχι-
στον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που 
χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει κατα-
γραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης 
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,

δ. θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής 
διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχει-
ρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές 
δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων 
του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστη-
ριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν 
κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν δεν 
αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστη-
ριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως 
άνω προϋπόθεση.

2. Κατά την εξέταση των ανωτέρω προϋποθέσεων 
εφαρμόζεται η έννοια του ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, 
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4.

3. Σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ως 
κύριο τόπο εγκατάστασης περιοχή που πληροί τις προ-
ϋποθέσεις του στοιχείου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 107 
της Συνθήκης (συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες 
της Περιφέρειας Αττικής), οι ενισχύσεις σε μεγάλες επι-
χειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα 
οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστη-
ριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος 
αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με 
ήδη ασκούμενη από το φορέα δραστηριότητα.

Άρθρο 17
Υποβολή αίτησης

1. Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Την επωνυμία και το μέγεθος της επιχείρησης (με-
γάλη, μεσαία, μικρή, πολύ μικρή),

β. την περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων 
των εκτιμώμενων ημερομηνιών έναρξης και λήξης,

γ. τον τόπο εκτέλεσης του έργου,
δ. τον κατάλογο των δαπανών του έργου, ε. τα είδη και 

το ποσό ενίσχυσης και
στ. το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου.
ζ. αποδεικτικό καταβολής παραβόλου το οποίο ορίζε-

ται 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.

2. Η αίτηση υπαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληρο-
φοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν), 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 του ν. 4887/2022, και 
ο φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλα-
βή και καταχώρισή τους. Όλα τα ανωτέρω τηρούνται 
ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής, όπως 
αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 17. Το περιεχόμε-
νο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθο-
ρίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας Προκήρυξης.

3. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων 
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 εκατομ-
μυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέ-
ρειες 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 Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων 
Ξένων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων.

4. Με την υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται ο 
έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των συνημμέ-
νων δικαιολογητικών, με βάση τυποποιημένο σύστημα 
ελέγχου πληρότητας.

5. Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους 
άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνοδεύ-
ονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρό-
τυπο της οποίας αποτελεί το Παράρτημα Β’της παρού-
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σας προκήρυξης. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται 
από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών του άρθρου 117 του ν. 4887/2022, με την 
επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις διατάξεις που αφο-
ρούν στην άσκηση ιδιωτικού έργου. Το πρόσωπο που 
υπογράφει την έκθεση πιστοποίησης δεν συμμετέχει 
υπό οιαδήποτε ιδιότητα στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 
άρθρου 118 του ν. 4887/2022, για όσα επενδυτικά σχέδια 
έχει υποβάλλει την εν λόγω έκθεσης πιστοποίησης.

6. Σε όσες περιπτώσεις ο φορέας του επενδυτικού σχε-
δίου πρόκειται να λάβει δάνειο από χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, 
στην αίτηση υπαγωγής θα συμπληρώνει σχετικά στην 
Υπεύθυνη Δήλωση αναγράφοντας το αιτούμενο ποσό. Η 
εγκριτική πράξη του δανείου (προέγκριση) θα πρέπει να 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ.Αν το αργότερο 
εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβο-
λής αιτήσεων. Το ενδεικτικό πρότυπο της προέγκρισης 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/

7. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής:
α. Σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων 

από τον ίδιο φορέα, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις 
ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, ή

β. για επενδυτικό σχέδιο το οποίο, είτε στο σύνολό 
του είτε εν μέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του 
παρόντος ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης.

Οι ως άνω αιτήσεις απορρίπτονται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, το δε παράβολο του 
άρθρου 27 καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Οι περ. α και β δεν εφαρμόζονται για το καθεστώς ενι-
σχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis) και τη δανειο-
δότηση με δάνεια που ενέχουν στοιχεία κρατικής στήριξης, 
όπως του Ταμείου Ανάκαμψης, της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας κ.λπ, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των 
προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4.

Άρθρο 18
Περιεχόμενο αξιολόγησης

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η διε-
νέργεια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, η οποία 
περιλαμβάνει έλεγχο νομιμότητας, καθώς και αξιολόγη-
ση εύλογου κόστους και έλεγχο δεικτών βαθμολογίας:

α. Ο έλεγχος νομιμότητας, για κάθε επενδυτικό σχέδιο 
περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού τα εξής:

αα. Πλήρη συμμόρφωση της αίτησης υπαγωγής και του 
υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τον ν. 4887/2022 
και τους όρους της παρούσας προκήρυξης,

αβ. τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου, με την προσκόμιση των σχετικών 
πιστοποιητικών, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που 
ορίζεται στην παρούσα προκήρυξης,

αγ. τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης 
του κόστους του επενδυτικού σχεδίου μέσω ιδίων κε-
φαλαίων ή με εξωτερική χρηματοδότηση, σύμφωνα με 
τους τρόπους που ορίζονται στην οικεία απόφαση προ-
κήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

β. Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους πραγματοποι-
είται επί τη βάσει:

βα. εκτίμησης του εύλογου κόστους των επιλέξιμων 
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, 

ββ. εκτίμησης της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμό-
τητας του επενδυτικού σχεδίου,

γ. Ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας πραγματοποιείται 
επί τη βάσει κριτηρίων που εξειδικεύονται με τη χρήση 
συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με 
βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού 
σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα. Ως νεοσύστατος 
επενδυτικός φορέας νοείται αυτός, ο οποίος δεν έχει 
μια κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατά το χρόνο υπο-
βολής της αίτησης υπαγωγής. Οι τιμές των δεικτών, με 
τη μορφή που αποτυπώνονται στις σχετικές κλίμακες 
βαθμολογίας, καθώς και η αποδιδόμενη βαθμολογία, 
υπολογίζονται με στρογγυλοποίηση σε δεύτερο δεκα-
δικό ψηφίο.

Τα κριτήρια αποτυπώνονται στο Παράρτημα Γ’και δι-
ακρίνονται σε τέσσερις (4) Ομάδες:

i. Ομάδα Κριτηρίων Ωριμότητας επενδυτικού σχεδίου 
με εύρος βαθμολογίας 0 έως 10

ii. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του χρηματοδοτικού 
σχήματος με εύρος βαθμολογίας 0 έως 25

iii. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 25

iv. Ομάδα Κριτηρίων Αξιολόγησης του επενδυτικού 
σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 40.

Η συνολική βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων 
που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
προσαυξάνεται κατά 10% και των επενδυτικών σχεδίων 
που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης 
και Ροδόπης προσαυξάνεται κατά 5%.

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να 
συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου 
να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης 
ανέρχεται σε 65 βαθμούς.

Άρθρο 19
Όργανα και διαδικασία αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης του άρθρου 118 του ν. 4887/2022 ή από 
μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών στις περιπτώ-
σεις υπέρβασης των ορίων αξιολόγησης σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4887/2022.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω 
του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ και έως των τριών (3) 
εκατομμυρίων ευρώ, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυν-
σης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσε-
ων πραγματοποιείται από τον ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 91631/26-09-2022 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων (Β’ 5026).

Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχό-
μενο του φακέλου, ή υποβολή συμπληρωματικών δικαι-
ολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν, 
εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την έκδοσή 
τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, τάσσεται 
προθεσμία έως επτά (7) εργάσιμων ημερών στον φορέα 
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του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να τις παράσχει ή 
να τα υποβάλει. Η δυνατότητα αξιοποιείται άπαξ.

2. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώ-
νεται 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.

Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ως άνω ορίων, ο έλεγ-
χος αξιολόγησης ανατίθεται, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε 
ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών - 
Λογιστών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 117 του 
ν. 4887/2022. Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει, το αργότερο 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, να 
ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

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

4. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολό-
γησης τα οποία προέρχονται είτε από την Επιτροπή Αξι-
ολόγησης είτε από τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών, 
καταρτίζεται Προσωρινός Πίνακας αποτελεσμάτων αξιο-
λόγησης. Στον Προσωρινό Πίνακα δεν περιλαμβάνονται 
οι περιπτώσεις επενδυτικών φορέων, οι οποίοι ενώ εί-
χαν συμπεριλάβει στο χρηματοδοτικό τους σχήμα την 
τραπεζική χρηματοδότηση, εντούτοις δεν προσκόμισαν 
εντός της 45ήμερης προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 
17 την επιστολή προέγκρισης δανείου.

5. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να υπο-
βάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από:

α. την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα της παρ. 4 
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Δικαίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή

β. την κοινοποίηση της πράξης που εκδίδεται εφόσον 
η αίτησή του απορρίφθηκε είτε κατά τον έλεγχο νομι-
μότητας, είτε κατά της βαθμολογίας του επενδυτικού 
του σχεδίου.

6. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται ενώπιον της Επι-
τροπής Ενστάσεων του άρθρου 119 του ν. 4887/2022 
και αποτελούν ενδικοφανείς προσφυγές. Στην Επιτροπή 
δύναται να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Για τη 
διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, 
αυτή μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν 
είναι μέλη της. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός προθεσμί-
ας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβο-
λής της ένστασης.

α. Τα μέλη της Επιτροπής ή οι ειδικοί εισηγητές οφεί-
λουν να ενημερώνουν εγκαίρως την αρμόδια υπηρεσία 
αν συντρέχει στο πρόσωπο τους κώλυμα στην περίπτω-
ση που έχουν ήδη εξετάσει το επενδυτικό σχέδιο που 
αφορά η ένσταση ή στην περίπτωση που στο μετοχι-
κό/εταιρικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση του επενδυτικού 
φορέα συμμετέχει σύζυγος ή συγγενείς τους μέχρι β’ 
βαθμού. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης 
από τον επενδυτικό φορέα και την παραλαβή της από 

την Επιτροπή, ορίζεται από τον Πρόεδρο της μέλος της 
Επιτροπής αρμόδιο να συντάξει πλήρη και αιτιολογη-
μένη εισήγηση επί της ένστασης. Το αρμόδιο για την 
εισήγηση μέλος της Επιτροπής αποκτά πρόσβαση μέσω 
του ΠΣ.Αν. στο ηλεκτρονικό περιβάλλον εξέτασης ενστά-
σεων του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου, στο σύνολο 
των στοιχείων της αίτησης υπαγωγής, στα τυχόν διευκρι-
νιστικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από 
τον φορέα και στις αξιολογήσεις που έχουν υποβληθεί 
ηλεκτρονικά από τον αξιολογητή και την Επιτροπή Αξι-
ολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Οι εισηγητές θα πρέπει 
να εξετάζουν τα στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που 
αφορούν τα κριτήρια επί των οποίων υποβάλλεται η εκά-
στοτε ένσταση και να διατυπώνουν στα σχετικά πεδία 
του ΠΣ.Αν την κρίση τους και την τεκμηρίωση αυτής.

β. Η ένσταση εξετάζεται με βάση τα στοιχεία που είχε 
υποβάλει ο φορέας στο αίτημα υπαγωγής, τα οποία δεν 
μπορούν να διαφοροποιηθούν. Τυχόν διευκρινιστικά 
στοιχεία που απαιτούνται κατά τη διαδικασία εξέτασης 
της ένστασης ζητούνται διά της Επιτροπής από την αρ-
μόδια Υπηρεσία ή τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου 
και υποβάλλονται αναλόγως μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο 
μέσω της σχετικής εφαρμογής του ΠΣ.Αν. Απαγορεύεται 
ρητά η οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία των μελών της 
Επιτροπής με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Το έργο της Επιτροπής συνδράμει Γραμματεία που 
ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία και είναι αρμόδια 
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και 
για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για 
την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις 
της Επιτροπής πραγματοποιούνται στην εκάστοτε αρ-
μόδια Υπηρεσία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από πρό-
σκληση των μελών της από τον Πρόεδρο τουλάχιστον 
δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η ημερήσια 
διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτρο-
πής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας, 
τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η 
αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε 
άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με 
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Σε περίπτωση 
που μέλος της Επιτροπής έχει εξαιρεθεί από την εξέτα-
ση ένστασης λόγω των προαναφερθέντων κωλυμάτων, 
αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.

δ. Η Επιτροπή εξετάζει την ένσταση και βάσει του πο-
ρίσματος της διαμορφώνει και υποβάλλει το τελικό απο-
τέλεσμα της αξιολόγησης και την παραγόμενη έκθεση 
αξιολόγησης στο ΠΣ.Αν. Η απόφαση της Επιτροπής επί 
της ένστασης κοινοποιείται στον επενδυτή μέσω του 
ΠΣ.Αν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει 
και την οποία ο επενδυτής οφείλει να παρακολουθεί.

7. Μετά από την έκδοση αποφάσεων από την Επιτροπή 
Ενστάσεων, καταρτίζεται Οριστικός Πίνακας κατάταξης, 
κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισο-
βαθμίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με κριτή-
ριο το μικρότερο ενισχυόμενο κόστος επένδυσης.

8. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδει 
Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, ο οποίος 
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αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Δικαίου και περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγ-
χου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους 
αξιολόγησης, τα πρότυπα κόστη ανά είδος επενδυτικών 
σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του 
έργου της αξιολόγησης.

Άρθρο 20
Αποφάσεις ένταξης

1. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις της παρούσας προκήρυξης εντάσσονται στο παρόν 
καθεστώς ενισχύσεων, κατόπιν έκδοσης ατομικής από-
φασης υπαγωγής από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 
του άρθρου 17.

2. Περίληψη της απόφασης υπαγωγής δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο 
Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

3. Στις περιπτώσεις μη έγκρισης του επενδυτικού σχε-
δίου εκδίδεται απορριπτική απόφαση από τα αρμόδια 
όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, η οποία κοινοποιείται 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδι-
αφερομένου. Το σχετικό παράβολο δεν επιστρέφεται.

Άρθρο 21
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν 
καθεστώς ελέγχονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής 
τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση των 
μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.

2. Ο έλεγχος μπορεί να είναι είτε διοικητικός έλεγχος 
(επί των εγγράφων του φακέλου) είτε επιτόπιος έλεγχος.

α. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται:
αα. είτε από την υπηρεσία και προς τον σκοπό αυτό 

δύναται να επιλέγονται μέλη από όλες τις υπηρεσίες των 
φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17,

αβ. είτε από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του ν. 4887/2022, το 
οποίο συγκροτείται από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πι-
στοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 120 του 
ν. 4887/2022. Για την παρακολούθηση των μακροχρόνι-
ων υποχρεώσεων ο διοικητικός έλεγχος δύναται να διε-
νεργείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας.

β. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται είτε από εντεταλμένο 
όργανο ελέγχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
120 του ν. 4887/2022, το οποίο συγκροτείται από μέλη του 
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) 
του άρθρου 120 του ν. 4887/2022, ή επιλέγεται από τον 
φορέα του επενδυτικού σχεδίου από μέλη του Δημόσιου 
Μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α’ 7).

3. Ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων ύψους:
α. άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) 

ευρώ, προκειμένου για την πιστοποίηση του πενήντα 
τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού 
σχεδίου ή της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγω-
γικής λειτουργίας της επένδυσης, διενεργείται υποχρε-
ωτικά από το όργανο ελέγχου της περ. β’ της παρ. 1 του 

άρθρου 120 του ν. 4887/2022 (ορκωτό ελεγκτή - λογιστή 
ή ελεγκτική εταιρεία) και

β. κάτω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) 
ευρώ, προκειμένου για την πιστοποίηση του πενήντα 
τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επεν-
δυτικού σχεδίου ή της ολοκλήρωσης και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, διενεργείται 
είτε από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 120 του ν. 4887/2022, το οποίο 
συγκροτείται από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποι-
ημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), είτε από το όργανο ελέγχου 
της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 120 (ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία).

Σε περίπτωση που διενεργείται διοικητικός έλεγχος, 
ύστερα από αίτημα του φορέα για την πιστοποίηση 
του πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκα-
τό (65%) του επενδυτικού σχεδίου, ο έλεγχος κατά το 
στάδιο ολοκλήρωσης πραγματοποιείται υποχρεωτικά 
από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 120 του ν. 4887/2022, το οποίο 
συγκροτείται από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποι-
ημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), για όσα επενδυτικά σχέδια 
δεν υπερβαίνουν τις επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ.

4. Σκοπός του ελέγχου είναι η διαπίστωση:
α. Της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχε-

δίου με τις διατάξεις του ν. 4887/2022, καθώς και της 
τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων των αποφά-
σεων προκήρυξης και υπαγωγής και

β. η διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υπο-
χρεώσεων.

5. Ο έλεγχος διακρίνεται στον τακτικό έλεγχο και στον 
έκτακτο έλεγχο:

α. Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται μετά από αίτηση 
του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, η οποία συνοδεύε-
ται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρούσα 
απόφαση προκήρυξης, προκειμένου να πιστοποιηθεί, με 
την έκδοση σχετικής απόφασης των αρμόδιων οργάνων 
της παρ. 3 του άρθρου 17, ότι:

αα. έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντι-
κείμενο της επένδυσης σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) τουλάχιστον, ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) δια-
ζευκτικά, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 
ελέγχου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση παράτα-
σης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και να 
ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24,

αβ. έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει 
αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά 
την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 23.

β. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδή-
ποτε κρίνεται απαραίτητο με απόφαση των αρμόδιων 
οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 17.

6. Για την υποβολή αίτησης τακτικού ελέγχου απαι-
τείται:

α. Η υποβολή συνοδευτικών δικαιολογητικών σύμ-
φωνα με την προκήρυξη, τα οποία ελέγχονται από τα 
όργανα ελέγχου του άρθρου 120 του ν. 4887/2022,
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β. κατάθεση 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 υλο-
ποίησης των επενδυτικών σχεδίων του πενήντα τοις εκα-
τό (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 υποβολής νέου αιτήματος ελέγχου της 
περ. γ’ της παρ. 8 του άρθρου 21, απαιτείται η καταβολή 
παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται στο διπλάσιο 
του ως άνω προβλεπόμενου.

γ. ο έλεγχος της πληρότητας του αιτήματος ελέγχου, 
ο οποίος διενεργείται από τα όργανα που είναι επιφορ-
τισμένα με αυτόν.

7. Μετά από την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτό-
πιου ελέγχου συντάσσεται έκθεση, η οποία υποβάλλεται 
στην αρμόδια υπηρεσία μέσω του Πληροφοριακού Συ-
στήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν).

8. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας 
της έκθεσης ελέγχου και των όρων της απόφασης υπα-
γωγής και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την 
έκδοση σχετικής απόφασης.

β. Αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας, οι 
οποίες αφορούν είτε στην έκθεση ελέγχου, είτε στην 
επένδυση, παραγγέλλει την προσκόμιση συμπληρωμα-
τικής έκθεσης ελέγχου.

γ. Αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγ-
χου, παραγγέλλει την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όρ-
γανο με διαφορετική σύνθεση, ή ενημερώνει τον φορέα 
της επένδυσης να υποβάλλει νέο αίτημα ελέγχου. Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η καταβολή παραβόλου όπως 
ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της περ. β της παρ. 6.

δ. Αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, 
μπορεί να εισηγηθεί τη λήψη ενεργειών, σύμφωνα με τα 
άρθρα 23, 25 και 28.

9. Δαπάνες ή άλλες πράξεις, οι οποίες διενεργούνται 
μετά από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγ-
χου, λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση του επεν-
δυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται στην ορι-
στικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

10. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων 
με την αίτηση ελέγχου στοιχείων από το όργανο ελέγχου, 
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
28. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, που συνοδεύουν 
την αίτηση ελέγχου, πραγματοποιείται από τα όργανα 
ελέγχου του άρθρου 120.

11. Αν, στο πλαίσιο πιστοποίησης της υλοποίησης του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σε 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις 
εκατό (65%) τουλάχιστον, όπως προβλέπεται στις περ. α’ 
και β’ της παρ. 3, έχουν καταβληθεί και προκαταβολές έρ-
γου για το επενδυτικό σχέδιο, αναγνωρίζεται και πιστο-
ποιείται κόστος προκαταβολών μέχρι ποσοστού σαράντα 
τοις εκατό (40%) ανά κατηγορία δαπανών στην ημεδα-
πή και μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) για τις 

αντίστοιχες δαπάνες που πραγματοποιούνται για την 
προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού από 
την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των 
ανωτέρω πιστοποιούμενων δαπανών για προκαταβολές 
δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού 
εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

12. Οι δαπάνες για τις προκαταβολές πρέπει να αποδει-
κνύονται από επίσημα και νόμιμα παραστατικά, σύμφω-
να με τη φορολογική νομοθεσία, όπως προεμβάσματα, 
ανοίγματα πιστώσεων ή απλές αποδείξεις ή τιμολόγια, και 
να συνοδεύονται από συμφωνητικό παραγγελίας, με λε-
πτομερή περιγραφή των παραγγελθέντων ειδών και έργων.

Άρθρο 22
Τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων

1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής είναι 
δυνατή μετά από αίτημα του φορέα της επένδυσης, το 
οποίο μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποί-
ησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την υποβολή αιτή-
ματος τελικού ελέγχου. Μετά την υποβολή αιτήματος τελι-
κού ελέγχου και την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, 
είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος έγκρισης μεταβολής 
στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία υποχρεούται 
να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του διαστήματος μακρο-
χρόνιων υποχρεώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25.

2. Τα αιτήματα τροποποίησης ή έγκρισης μεταβολής 
στοιχείων της παρ. 1 υποβάλλονται στις παρακάτω πε-
ριπτώσεις:

α. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικο-
νομικού αντικειμένου ή μείωση της δυναμικότητας του 
επενδυτικού σχεδίου,

β. αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευ-
σης ή διάσπασης,

γ. αλλαγή του τόπου εγκατάστασης,
δ. αλλαγή τρόπου χρηματοδότησης της επένδυσης, 

καθώς και αλλαγή του τρόπου απόκτησης των ενισχυ-
όμενων δαπανών (συμβατική - χρηματοδοτική μίσθω-
ση (leasing)) σε περίπτωση που, για τις ενισχυόμενες 
δαπάνες, έχει εγκριθεί η ενίσχυση της φορολογικής 
απαλλαγής χωρίς να επέλθει μεταβολή στη μορφή της 
ενίσχυσης,

ε. παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης,
στ. αλλαγή άλλων όρων της απόφασης υπαγωγής, οι 

οποίοι μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα στην από-
φαση προκήρυξης του καθεστώτος,

ζ. εκμίσθωση της ενισχυθείσας επένδυσης.
3. Τα αιτήματα της παρ. 2 υποβάλλονται μέσω του Πλη-

ροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-
Αν) και γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις της απόφασης προκήρυξης και της εγκριτικής 
απόφασης,

β. εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στό-
χοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος 
χαρακτήρας της,

γ. δεν διαφοροποιούνται κριτήρια επιλεξιμότητας και 
υπαγωγής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην από-
φαση προκήρυξης,
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δ. δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου, του συνολικού ποσού 
της ενίσχυσης, ούτε των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης 
ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών,

ε. πληρούνται οι ειδικοί όροι για κάθε περίπτωση τρο-
ποποίησης ή μεταβολής στοιχείων, που ορίζονται στην 
παρούσα προκήρυξη.

4. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις έγκρισης αιτημάτων 
τροποποίησης ή μεταβολής στοιχείων.

α) Αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου υποβάλλεται σε περίπτωση: (i) προσθή-
κης νέας κατηγορίας ενισχυόμενης δαπάνης ή/και (ii) 
ουσιωδών διαφοροποιήσεων επί του εγκεκριμένου φυ-
σικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ή/και (iii) 
μείωσης της δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου 
μεγαλύτερης του 5% της εγκεκριμένης ή/και (v) μετα-
βολής των παγίων στοιχείων ενεργητικού που χρησιμο-
ποιούνται εκ νέου σε περίπτωση διαφοροποίησης της 
παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που 
δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν (περ. 1.γ. του άρθρου 
16 της παρούσας). Το αίτημα γίνεται αποδεκτό εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 καθώς και οι 
παρακάτω όροι:

i. H μεταφορά επιλέξιμων δαπανών μεταξύ διαφο-
ρετικών κατηγοριών εντός της ίδιας ομάδας δαπανών 
είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις ότι η αύξηση του 
επιλέξιμου κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερ-
βαίνει το 10% του συνόλου του εγκεκριμένου επιλέξιμου 
κόστους της αντίστοιχης ομάδας δαπανών και το 100% 
του εγκεκριμένου επιλέξιμου κόστους της κατηγορίας. 
Η τελευταία προϋπόθεση δεν εφαρμόζεται στην περί-
πτωση προσθήκης νέας κατηγορίας δαπάνης. Σε κάθε 
περίπτωση δεν μπορεί να επέρχεται αύξηση του εγκεκρι-
μένου επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους της ομάδας 
δαπανών. Τυχόν υπερβάλλον κόστος δεν ενισχύεται.

ii. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά δαπανών μεταξύ δια-
φορετικών ομάδων δαπανών των άρθρων 6 και 7 της πα-
ρούσης ήτοι, α) δαπανών για περιφερειακές ενισχύσεις 
β) δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.) γ) δαπανών 
για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, δ) δαπανών για 
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων ε) 
δαπανών για επαγγελματική κατάρτιση, στ) δαπανών 
για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στην απόφαση υπαγωγής και ζ) δαπα-
νών για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ.

iii. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιμέρους 
κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από 
τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας. 
Τυχόν υπερβάλλον κόστος αφαιρείται από το ενισχυ-
όμενο, προκειμένου να πληρούνται τα εκάστοτε όρια.

iv. Δεν επέρχεται μείωση της δυναμικότητας μεγαλύ-
τερη του 25% της εγκεκριμένης συνολικά και ανά παρα-
γόμενο προϊόν, εκτός περιπτώσεων που επιβάλλονται 
από αλλαγές του θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεων για 
την επένδυση που επήλθαν μετά την έκδοση της προ-
κήρυξης του καθεστώτος, οπότε η απόφαση υπαγωγής 
τροποποιείται ανεξαρτήτως του ποσοστού μείωσης, με 
αιτιολογημένη κατά περίπτωση αναπροσαρμογή του 

κόστους της επένδυσης. Σε άλλη περίπτωση, το αίτημα 
τροποποίησης απορρίπτεται. Για μείωση της δυναμικό-
τητας έως ποσοστού 5% της εγκεκριμένης, δεν απαιτεί-
ται υποβολή αιτήματος τροποποίησης και το επενδυτι-
κό σχέδιο δύναται να ολοκληρώνεται με αιτιολογημένη 
κατά περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του κόστους της 
επένδυσης.

v. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολό-
γηση της σκοπιμότητάς του καθώς και τεκμηρίωση του 
κόστους με πρωτότυπες προσφορές προμηθευτών ή 
συμβάσεις ανάθεσης, προκειμένου να εξεταστεί. Επι-
πλέον, συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική περιγραφή, 
ενημερωτικά δελτία, αρχιτεκτονικά ή άλλα σχέδια, όπου 
κατά περίπτωση απαιτείται. Σε περίπτωση που το επεν-
δυτικό σχέδιο αφορά σε διαφοροποίηση της παραγωγής 
μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν 
παραχθεί ποτέ σε αυτήν (περίπτωση αρχικής επένδυσης 
1.γ. του άρθρου 16 της παρούσας), ο φορέας θα πρέπει 
να συνυποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα υφιστάμενα 
κατά την αίτηση υπαγωγής πάγια στοιχεία ενεργητικού 
της επιχείρησης που θα χρησιμοποιηθούν εκ νέου στην 
επένδυση, δεν μεταβάλλονται λόγω της τροποποίησης. 
Σε διαφορετική περίπτωση, προκειμένου να τεκμηριώ-
νεται ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης του σχεδίου και 
μετά την αιτούμενη τροποποίηση, πρέπει να υποβληθεί 
νέα κατάσταση των εν λόγω παγίων, συνοδευόμενη με 
τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α’ δικαιολογητικά 
(Κεφ. Γ.παρ. 8.ii, απόσπασμα του Μητρώου Παγίων με 
την αναπόσβεστη αξία τους κατά το χρόνο της αίτησης 
υπαγωγής).

vi. Για την εξέταση του αιτήματος δεν απαιτείται επα-
νεξέταση της βαθμολογίας που έλαβε το επενδυτικό 
σχέδιο κατά την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρού-
σας προκήρυξης με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
επόμενου εδαφίου

viii. Σε περίπτωση που το σύνολο ή τμήμα της επέν-
δυσης υλοποιείται σε διατηρητέο κτίριο, τυχόν αίτημα 
τροποποίησης εξετάζεται υπό την προϋπόθεση ότι συ-
νεχίζει να υλοποιείται σε διατηρητέο κτίριο.

β) Αιτήματα αλλαγής του φορέα της επένδυσης κατά 
την υλοποίηση, λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, εξε-
τάζονται και γίνονται αποδεκτά υπό τους εξής όρους, 
πλέον των γενικών προϋποθέσεων της παρ. 3:

i. Πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης από το νέο 
φορέα.

ii. Καθολική διαδοχή του φορέα από τον νέο, ως προς 
όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις 
του ή, σε περίπτωση διάσπασης, κατ’ ελάχιστον ως προς 
αυτές που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.

iii. Κατά την εξέταση του αιτήματος εξετάζονται επι-
πλέον, το μέγεθος του νέου φορέα και η σώρευση της 
ενίσχυσης με τυχόν άλλες ενισχύσεις, και εφόσον απαι-
τείται, μειώνεται το ποσοστό ή το ποσό ενίσχυσης προ-
κειμένου να πληρούνται όλοι οι όροι νομιμότητας για 
το επενδυτικό σχέδιο.

iv. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής 
δικαιολογητικά: α) επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου 
του φορέα για την αλλαγή β) σε περίπτωση συγχώνευ-
σης, Υπεύθυνση Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
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συγχωνευόμενης ή απορροφώσας επιχείρησης, με την 
οποία δηλώνονται η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυ-
σης καθώς και τυχόν επενδυτικά σχέδια της επιχείρησης 
και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 
αυτής που έχουν υπαχθεί στον ν. 4887/2022. γ) σύντομο 
εταιρικό προφίλ της συγχωνευόμενης ή απορροφώσας 
επιχείρησης δ) Δήλωση Μεγέθους για τις υπό συγχώνευ-
ση επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του φορέα 
της επένδυσης, συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά τεκ-
μηρίωσης που προβλέπονται στο Παράρτημα Α, Κεφ. Γ. 
παρ. 7 της παρούσας, επίκαιρα κατά το χρόνο υποβολής 
του αιτήματος υπαγωγής ε) τυχόν λοιπά δικαιολογητικά 
για την τεκμηρίωση του σημείου iii ανωτέρω, εφόσον 
απαιτείται.

vi. Για την εξέταση του αιτήματος δεν απαιτείται επανε-
ξέταση της βαθμολογίας που έλαβε το επενδυτικό σχέ-
διο κατά την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας 
προκήρυξης.

Εφόσον το αίτημα αλλαγής φορέα υποβάλλεται μετά 
την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτι-
κού σχεδίου, γίνεται αποδεκτό υπό τον όρο συνέχισης 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο 
αντικείμενο, καθ’ όλο το διάστημα τήρησης μακροχρό-
νιων υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα συ-
νοδεύεται από τα δικαιολογητικά των εδαφίων α, γ και ε 
της προηγούμενης παραγράφου και εκδίδεται απόφαση 
έγκρισης της μεταβολής.

γ) Αιτήματα αλλαγής τόπου εγκατάστασης, εξετάζο-
νται και γίνονται αποδεκτά υπό τους εξής όρους, πλέον 
των γενικών προϋποθέσεων της παρ. 3:

i. Η επένδυση διατηρείται στην ίδια Περιφέρεια (NUTS 
2) εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση και δεν επέρ-
χεται μεταβολή του είδους και των επιμέρους ποσοστών 
ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών.

ii. Το αίτημα αλλαγής τόπου εγκατάστασης συνοδεύ-
εται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά: α) τεκ-
μηρίωση της σκοπιμότητας του αιτήματος, β) στοιχεία 
τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστα-
σης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο 
Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης, γ) δήλωση 
του φορέα.

iv. Αν η αλλαγή τόπου εγκατάστασης επισύρει ουσι-
ώδεις διαφοροποιήσεις επί του εγκεκριμένου φυσικού 
αντικειμένου, υποβάλλεται και αίτημα τροποποίησης 
φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης β.

δ) Αιτήματα αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησης 
του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, με 
ίδια κεφάλαια ή με εξωτερική χρηματοδότηση και του 
τρόπου απόκτησης των ενισχυόμενων δαπανών (συμ-
βατική - χρηματοδοτική μίσθωση σε περίπτωση που, 
για τις ενισχυόμενες δαπάνες, έχει εγκριθεί η ενίσχυση 
της φορολογικής απαλλαγής, χωρίς να επέλθει μεταβο-
λή στη μορφή της ενίσχυσης), εξετάζονται και γίνονται 
αποδεκτά υπό τους παρακάτω όρους, πλέον των γενικών 
προϋποθέσεων της παρ. 3:

i. Η αιτούμενη αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 14 
της παρούσας προκήρυξης.

ii. Η μεταβολή στον τρόπο χρηματοδότησης του 
επενδυτικού σχεδίου, δεν επιφέρει μείωση της συνο-
λικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, κατά το 
χρόνο αξιολόγησης και υπαγωγής του, κάτω του ορίου 
που προσδιορίζεται από τη βαθμολογία του τελευταίου 
κατά σειρά επενδυτικού σχεδίου του οριστικού πίνακα 
κατάταξης στον οποίο είχε περιληφθεί το σχέδιο, εφό-
σον κατά την κατάρτιση του πίνακα είχε εξαντληθεί ο 
σχετικός προϋπολογισμός κονδυλίων. Σε περίπτωση μη 
εξάντλησης του προϋπολογισμού μετά και το τελευταίο 
σχέδιο του οριστικού πίνακα και επάρκειας του υπολει-
πόμενου ποσού για την ενίσχυση του επενδυτικού σχε-
δίου, το όριο αποδεκτής μείωσης της βαθμολογίας είναι 
το ελάχιστο απαιτούμενο.

iii. Το αίτημα αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησης 
της επένδυσης και του τρόπου απόκτησης των ενισχυ-
όμενων δαπανών (συμβατική - χρηματοδοτική μίσθω-
ση) σε περίπτωση που, για τις ενισχυόμενες δαπάνες, 
έχει εγκριθεί η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, 
χωρίς να επέλθει μεταβολή στη μορφή της ενίσχυσης, 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά: 
α) επιστολή του φορέα για την αιτούμενη τροποποίη-
ση, β) έγγραφα/στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας 
χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με τον νέο 
τρόπο που αιτείται ο φορέας, όπως απαιτούνται για κάθε 
περίπτωση χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης. 
Τα έγγραφα και στοιχεία θα πρέπει να είναι επίκαιρα ως 
προς το χρόνο υποβολής του αιτήματος τροποποίησης, 
ιδιαίτερα κατά την περίπτωση που ο φορέας αιτείται ως 
νέο τρόπο χρηματοδότησης, την κεφαλαιοποίηση ή την 
ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών, αυτά θα πρέπει 
να εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της τε-
λευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από την υποβολή 
του αιτήματος τροποποίησης, επί των οποίων θα πρέπει 
να διαπιστώνεται και η πλήρωση των λοιπών προϋπο-
θέσεων της παρ. 3 του άρθρου 14 της παρούσας, γ) Επι-
καιροποιημένη βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου 
με το νέο χρηματοδοτικό σχήμα (βάσει των πινάκων του 
υποδείγματος που είχανε υποβληθεί κατά την υπαγωγή 
οι οποίοι θα μεταβάλλονται μόνο ως προς τα νέα δεδο-
μένα βάσει της αιτούμενης αλλαγής, προκειμένου να 
υπολογίζονται εκ νέου οι δείκτες ιδίων και διαθέσιμων 
κεφαλαίων και ο δείκτης ικανότητας αποπληρωμής το-
κοχρεωλυσίων).

ε) Αιτήματα έγκρισης εκμίσθωσης της ενισχυθείσας 
επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γζ’ 
του άρθρου 25, εξετάζονται και γίνονται αποδεκτά υπό 
τους εξής όρους, πλέον των γενικών προϋποθέσεων της 
παρ. 3:

i. Φερεγγυότητα του μισθωτή και συνέχιση της λει-
τουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης στο ίδιο παρα-
γωγικό αντικείμενο.

ii. Το αίτημα έγκρισης εκμίσθωσης συνοδεύεται από 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) σχέδιο σύμβασης εκμί-
σθωσης της εγκατάστασης με αναφορά στη διάρκεια, μί-
σθωμα και λοιπούς όρους αυτής, β) επιστολή του νομίμου 
εκπροσώπου του μισθωτή ως προς την πρόθεση ή και τον 
προγραμματισμό λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυ-
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σης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο, γ) εταιρικό προφίλ 
και αντίγραφο τελευταίου καταστατικού του μισθωτή, 
δ) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του μισθωτή.

Εφόσον τα ως άνω αιτήματα συνοδεύονται από αιτιο-
λόγηση της σκοπιμότητάς τους, καθώς και τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να 
απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών 
από την περιέλευση του αιτήματος σε αυτή. Αν η υπηρε-
σία αποδεχθεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, 
εισηγείται σχετικά προς το όργανο που εξέδωσε κατά 
περίπτωση την απόφαση υπαγωγής, για την τροποποί-
ηση της απόφασης υπαγωγής ή την έκδοση απόφασης 
έγκρισης της μεταβολής αντίστοιχα. Στην αντίθετη πε-
ρίπτωση, εκδίδει αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση, 
η οποία κοινοποιείται στον φορέα, στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχει δηλώσει κατά 
την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα του Ανα-
πτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν.). Νέο αίτημα του ίδιου φορέα 
για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής με το 
ίδιο περιεχόμενο δεν εξετάζεται στην ουσία του και αρ-
χειοθετείται.

5. α. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής μπο-
ρεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια 
υπηρεσία, εφόσον διαπιστωθεί μεταβολή των όρων της 
απόφασης υπαγωγής στις περιπτώσεις αλλαγής επωνυ-
μίας ή/και νομικής μορφής του φορέα της επένδυσης, 
οι οποίες διαπιστώνονται κατά τη διαδικασία γνωστο-
ποίησης μεταβολής στοιχείων του φορέα σύμφωνα με 
τις παρ. γθ και δ του άρθρου 25 της παρούσας. Για την 
έκδοση τροποποιητικής απόφασης, κατά την γνωστο-
ποίηση της μεταβολής συνυποβάλλεται υποχρεωτικά 
ισχύον καταστατικό της επιχείρησης και βεβαίωση της 
μεταβολής στο ΓΕΜΗ.

β. Εφόσον κατά τη γνωστοποίηση μεταβολής της εται-
ρικής σύνθεσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. γθ και δ του άρθρου 
25 της παρούσης, προδήλως διαπιστώνεται ότι, λόγω 
αυτής ο φορέας έπαυσε να είναι πολύ μικρή ή μικρή 
επιχείρηση, ή επίκειται έκδοση διοικητικής πράξης κα-
ταβολής ενισχύσεων, η υπηρεσία προβαίνει αυτεπάγγελ-
τα σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, εφόσον δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής.

6. Τα αιτήματα τροποποίησης που υποβάλλονται σύμ-
φωνα με την παρούσα, δύναται να εξετάζονται κατά το 
στάδιο της ολοκλήρωσης ή της πιστοποίησης του πενήντα 
τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε (65%) της επένδυσης, 
σε όσες περιπτώσεις, κατ’ επιλογήν του φορέα του επεν-
δυτικού σχεδίου, αυτός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, 
περί πλήρωσης όλων των νόμιμων προϋποθέσεων τροπο-
ποίησης της απόφασης, όπως ορίζονται στο ν. 4887/2022 
και στην παρούσα προκήρυξη. Το παρόν εφαρμόζεται 
διαζευκτικά σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4.

7. Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προ-
θεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί 
να παραταθεί άπαξ έως δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, 
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, όπως αυτή 
ορίζεται αρχικά στην απόφαση υπαγωγής,

β. υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξή-
ντα 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην περ. α’, 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 επεν-
δυτικού σχεδίου μέσα στη νέα προθεσμία.

Αιτήματα παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της 
επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας εξετάζονται και γίνο-
νται αποδεκτά υπό τους όρους των γενικών προϋποθέσεων 
της παρ. 3. Το αίτημα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικά εγκεκριμένης 
ημερομηνίας ολοκλήρωσης και για χρονικό διάστημα ίσο 
με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋ-
πόθεση ότι θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης 
του επενδυτικού σχεδίου εντός της νέας προθεσμίας. Το 
αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) επιστολή του 
φορέα στην οποία αναφέρονται αναλυτικά και με χρο-
νική σειρά τα γεγονότα που επέβαλαν τη διακοπή ή την 
καθυστέρηση των εργασιών υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου και συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, β) επίσημα 
έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης των ανωτέρω, γ) τεχνικό 
υπόμνημα για το υλοποιηθέν έργο και χρονοδιάγραμμα 
εργασιών για την ολοκλήρωση της επένδυσης ώστε να τεκ-
μηριώνεται η δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου εντός της αιτούμενης προθεσμίας.

Το αίτημα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συ-
στήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) μέσα στην 
αρχική ή την παραταθείσα προθεσμία ολοκλήρωσης.

8. Για την υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων της 
παρ. 1 απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορί-
ζεται 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.

Άρθρο 23
Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας

1. O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω 
του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νό-
μου (ΠΣ-Αν) σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4887/2022 
για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο 
μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας 
ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στην παρ. 2.

Εάν ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν υποβάλει 
την αίτηση του πρώτου εδαφίου, συνοδευόμενη από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός της ως άνω προ-
θεσμίας, η επένδυση θεωρείται ως μη ολοκληρωθείσα. 
Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση υπαγωγής ανακαλεί-
ται και ανακτώνται τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία έχουν 
χορηγηθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 1 
και 2 του άρθρου 28.
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2. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλο-
ποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και 
την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, 
εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προ-
θεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης 
της απόφασης υπαγωγής. Η ολοκλήρωση και έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται 
με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όρ-
γανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός προθεσμίας σαρά-
ντα (40) ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού 
ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής 
συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον εξυπηρετούνται οι 
αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκλη-
ρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και τεκμηριώνεται 
η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με την πώληση προϊό-
ντων ή παροχή υπηρεσιών και με την έκδοση όλων των 
νομιμοποιητικών αδειών.

3. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καθορίζονται 
ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και το 
τελικό ποσό ενίσχυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοείται 
ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου και όχι ο χρόνος δημοσίευσης 
της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης.

4. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της πα-
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν μπορεί να 
επέλθει αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
του επενδυτικού σχεδίου, ούτε του συνολικού ποσού 
της ενίσχυσης, ούτε των επιμέρους ποσοστών ενίσχυ-
σης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν 
οριστεί αρχικά στην απόφαση υπαγωγής. Σε περίπτωση 
όπου υφίστανται ήσσονος σημασίας διαφοροποιήσεις 
επί του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικει-
μένου το επενδυτικό σχέδιο δύναται να ολοκληρωθεί 
υπό την προϋποθεση ότι η αύξηση του επιλέξιμου κό-
στους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το 5% του 
εγκεκριμένου επιλέξιμου κόστους της εν λόγω κατηγο-
ρίας και εφόσον δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού 
ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

5. Με την απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται περαι-
τέρω οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών 
σχεδίων.

6. Μετά από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, 
είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος έγκρισης μεταβολής 
στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία υποχρε-
ούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του διαστήματος 
τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 25.

Άρθρο 24
Περιεχόμενο και καταβολή ενισχύσεων

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 επενδυτι-
κού σχεδίου, είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των περ. 1 έως 7. Ο προσδιορισμός των 
ποσών της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης 

γίνεται βάσει των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά 
ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί 
στην απόφαση υπαγωγής.

1. Φορολογική απαλλαγή
α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινή-

τρου 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 ελέγ-
χου με την έκδοση απόφασης εντός τριάντα (30) ημερών 
από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης 
ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοι-
χείων. 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 συνολι-
κού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, 
με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής 
του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλει-
ψης επαρκών κερδών.

Στην περίπτωση αυτή, εναπομείναν ποσό ενίσχυσης 
από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο 
ανωτέρω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιού-
μενης ενίσχυσης.

αβ. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να 
μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού εγκε-
κριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το 
φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρω-
σης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν-
δυσης. β. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φο-
ρολογικής 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.

γ. Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλ-
λαγής εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο 
λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζε-
ται από τον φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλή-
θηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής.

2. Επιχορήγηση
α. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκα-

τό (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 - δη-
λωτική 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 
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πενήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε τοις εκατό 
(65%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης, μπορεί να κα-
ταβάλλεται 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 σχετι-
κής 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’, καταβάλλε-
ται 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 βραχυπρόθε-
σμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγη-
σης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επεν-
δυτικού 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.

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
α. Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματο-

δοτικής μίσθωσης (leasing) μπορεί να πραγματοποιεί-
ται 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 μισθώμα-
τος 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 μέ-
χρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης (leasing) από τον φορέα της επέν-
δυσης 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 φο-
ρολογητέων κερδών.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απα-
σχόλησης

α. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουρ-
γούμενης απασχόλησης μπορεί να πραγματοποιείται 
μετά από την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγ-
χου 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.

5. Οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing) και οι επιδοτήσεις του μισθολογικού 
κόστους που προβλέπονται στον παρόντα καλύπτονται 
από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον 
οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για 
κάθε οικονομικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πό-
ρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(Ε.Δ.Ε.Τ.) ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, 
σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

6. Τα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης, επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιδότησης του 
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς 
και απαλλαγής από καταβολή φόρου εμφανίζονται σε 
φορολογική βάση σε λογαριασμό ειδικού αποθεματι-
κού, σε λογιστική βάση ως υποχρέωση και σε περίπτωση 
διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, εντός του χρονικού 
διαστήματος που προβλέπεται στην περ. β’ του άρθρου 
25, επιστρέφονται ή και ανακτώνται και επιβάλλονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στον ν. 4174/2013 (Α’ 170).

Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης μέρους 
ή του συνόλου του αποθεματικού μετά από την παρέ-
λευση του ως άνω διαστήματος, προστίθεται στα κέρδη 
της επιχείρησης και φορολογείται στο φορολογικό έτος, 
κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανομή ή ανάληψη του 
αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού, σύμφωνα με τη 
φορολογική νομοθεσία.

Άρθρο 25
Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων

Στα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα:

α) Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπά-
γονται στο παρόν καθεστώς, οφείλουν, πλέον όσων ορί-
ζονται στο άρθρο 13, να τηρούν, από τον χρόνο έναρ-
ξης 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 με-
γεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου 
και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. Στις αποφάσεις 
προκήρυξης μπορεί να ορίζονται πρόσθετα λογιστικά 
βιβλία και άλλες υποχρεώσεις, που οφείλουν να τηρούν 
οι φορείς επενδυτικών σχεδίων με απλογραφικό λογι-
στικό σύστημα, καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες 
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οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να τηρούν 
διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, πριν από την υποβολή 
αίτησης υπαγωγής.

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 δι-
άστημα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η 
σύμβαση μίσθωσης. Σε περιπτώσεις δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, το παραπάνω διάστημα ορίζεται σύμ-
φωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6,

γ) Οι φορείς, μετά από την υπαγωγή τους στον παρό-
ντα και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακρο-
χρόνιων υποχρεώσεων, οφείλουν:

γα. Να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής. 
γβ. Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης.

γγ. Να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριό-
τητα της επένδυσης.

γδ. Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξο-
πλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδο-
τικής μίσθωσης (leasing).

γε. Να μην μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πά-
για περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, 
εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από 
άλλα καινούρια, κυριότητας του φορέα και ανάλογης 
αξίας, που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της 
παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο φορέας 
υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης 
των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην περ. δ’. του παρόντος άρθρου.

γστ. Να μην μεταβάλουν τον τόπο εγκατάστασης της 
επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου 
οργάνου, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 και υπό τους 
όρους της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια περι-
φέρεια, εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση, και 
της μη μεταβολής του είδους και του ποσοστού αυτής.

γζ. Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενι-
σχυθείσας επένδυσης μετά από την ολοκλήρωση του 
επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τη λήξη τήρησης των μα-
κροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της μεταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 22 και την παρ. 6 
του άρθρου 23 και υπό τους όρους της φερεγγυότητας 
του μισθωτή και της συνέχισης της λειτουργίας της ενι-
σχυόμενης επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. 
Την ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής υπέχει 
ο εκμισθωτής. Η υποχρέωση προηγούμενης τροποποίη-
σης ισχύει και στην περίπτωση εκμίσθωσης της επένδυ-
σης πριν από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, 
εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται και μετά από 
την ολοκλήρωση της επένδυσης.

γη. Να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορρο-
φηθούν από άλλη εταιρεία, ή αποσχίσουν κλάδο στον 
οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς προ-
ηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 22 και την παρ. 7 του άρθρου 23. Η έγκριση 
δίνεται υπό τους όρους της ολοκλήρωσης του επενδυτι-
κού 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.

γθ. Να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων 
τους, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία επι-
κοινωνίας, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρι-
κής τους σύνθεσης. Εάν διαπιστωθεί, κατά την ολοκλή-
ρωση της επένδυσης, ότι, λόγω αλλαγής της εταιρικής 
σύνθεσης, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να 
είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, επέρχεται οι συνέπειες 
για το είδος και το ποσό της ενίσχυσης σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11.

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

για. Να αναρτούν στον τόπο εγκατάστασης της επένδυ-
σης πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης της 
επένδυσης στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου.

γιβ. Να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής 
(Δ.Φ.Α.), μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Ανα-
πτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) στις οριζόμενες προθεσμίες 
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, από το 
πρώτο έτος χρήσης της ωφέλειας και κάθε έτος μέχρι 
την εξάντληση του δικαιούμενου ποσού, ή μέχρι την 
παρέλευση των δεκαπέντε (15) ετών από τη θεμελίω-
ση του δικαιώματος έναρξης χρήσης της ωφέλειας. Τα 
δηλωθέντα στη Δ.Φ.Α. στοιχεία διασταυρώνονται από 
την αρμόδια υπηρεσία με τα αντίστοιχα της οικείας δή-
λωσης φορολογίας εισοδήματος. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει αποκλειστικά για τους φορείς που κάνουν χρήση 
της φορολογικής απαλλαγής.

γιγ. Να διατηρούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, 
βάσει των οποίων έτυχαν ειδικής αντιμετώπισης στην 
αξιολόγηση και στις παρεχόμενες ενισχύσεις, σύμφωνα 
με τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στα καθεστώτα 
ενισχύσεων του Μέρους Β.

δ. Η γνωστοποίηση των μεταβολών των υποπερ. γε’ 
και γθ’ της περ. γ, με τα σχετικά δικαιολογητικά, πραγ-
ματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) εντός διμήνου από 
τη συντέλεσή τους.

ε. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσο-
νται στο παρόν, διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με 
τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που 
απαιτούνται, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση 
όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να 
ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα 
(10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας 
ενίσχυσης.

στ. Σε περίπτωση αιτημάτων τροποποίησης που υπο-
βάλλονται μετά την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης, 
η προθεσμία εξέτασης αυτών ορίζεται σε εξήντα (60) 
ημέρες.

ζ. Στην περίπτωση ένταξης επενδυτικών σχεδίων του 
παρόντος καθεστώτος σε καθεστώς συγχρηματοδότη-
σης οι πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
ενωσιακό δίκαιο για τις υπηρεσίες χορήγησης των ενι-
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σχύσεων και για τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων 
θα οριστούν με τροποποίηση του παρόντος για τα επεν-
δυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν και εντάχθηκαν 
σε καθεστώς συγχρηματοδότησης.

Άρθρο 26
Παρακολούθηση τήρησης
μακροχρόνιων υποχρεώσεων

1. Η παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης των επενδυτι-
κών σχεδίων διενεργείται ετησίως με την αποστολή στοι-
χείων από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, στην 
αρμόδια υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 17, το αργό-
τερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου 
έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης, βάσει 
της ημερομηνίας ολοκλήρωσης, και μέχρι τη λήξη του 
προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρό-
νιων υποχρεώσεων. Τα στοιχεία υποβάλλονται μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου 
(ΠΣ-Αν) και αφορούν στα εξής:

α) Τεκμηρίωση της νόμιμης λειτουργίας του φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου, 

β) πιστοποίηση της φερεγγυότητας του φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου,

γ) τεκμηρίωση της παραγωγικής λειτουργίας της ενι-
σχυθείσας επένδυσης, δ) τεκμηρίωση των θέσεων απα-
σχόλησης,

ε) τεκμηρίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων,
στ) ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται με την απόφαση 

προκήρυξης.
Για τα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω του ποσού των 

επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, πλέον των ανωτέ-
ρω στοιχείων, υποβάλλεται έκθεση ορκωτού ελεγκτή-
λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του 
ν. 4449/2017 (Α’ 171), στην οποία πιστοποιείται η τήρηση 
των μακροχρονίων υποχρεώσεων.

2. Ο έλεγχος των στοιχείων διενεργείται ετησίως σε 
τυχαίο δείγμα, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχι-
στον είκοσι τοις εκατό (20%) των επενδυτικών σχεδίων 
που υποβάλλουν στοιχεία, σύμφωνα με την περ. α’, βάσει 
καταλόγου που καταρτίζεται μέσω του Πληροφορια-
κού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν). Ο 
κατάλογος μπορεί να τροποποιείται, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν επενδυτικά σχέδια, για τα οποία προέ-
κυψαν ενδείξεις για μη τήρηση των μακροχρόνιων υπο-
χρεώσεών τους. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 21.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διατηρούν λεπτομερείς φα-
κέλους με όλες τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά 
έγγραφα που απαιτούνται, οι οποίοι φυλάσσονται επί 10 
έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων.

Άρθρο 27
Παράβολα

1. Κατά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων απαι-
τείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 
ένα τοις χιλίοις (0,001) του επιλέξιμου κόστους του επεν-
δυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

2. 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 υποβολής νέου αιτήματος ελέγχου της 
περ. γ’ της παρ. 8 του άρθρου 21, απαιτείται η καταβολή 
παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται στο διπλάσιο 
του ως άνω προβλεπόμενου.

3. Για την υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων της 
παρ. 1 του άρθρου 22 απαιτείται η καταβολή παραβό-
λου, 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.

Άρθρο 28
Ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής - Κυρώσεις

1. Σε περιπτώσεις παραβάσεων των υποπερ. γβ’, γγ’, γδ’, γε’, 
γστ’ και γι’ της περ. γ του άρθρου 25, ή εν γένει παραβάσεων 
των όρων συμβατότητας με τον Γ.Α.Κ., ανακαλείται από το 
αρμόδιο όργανο της παρ. 3 του άρθρου 17 η απόφαση υπα-
γωγής και ανακτάται, με τη διαδικασία είσπραξης δημόσιων 
εσόδων, το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά 
το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. 
Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το 
Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από 
την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

2. Στις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 25 μπορεί να 
ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να ανακτηθεί η ενί-
σχυση, ή να παρακρατηθεί ή ανακτηθεί μέρος αυτής, 
προσαυξημένη κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από 
την εκάστοτε καταβολή.

Όταν η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορολο-
γικής απαλλαγής, επιβάλλεται ολική ή μερική απώλεια 
του φορολογικού οφέλους, ή καταβολή του συνόλου ή 
μέρους μη αποδοθέντος φόρου, προσαυξημένου κατά 
το ποσό των νόμιμων τόκων από το κάθε έτος χρήσης 
της ωφέλειας.

3. Αν δεν τηρηθούν οι όροι υπαγωγής, όπως καθορί-
ζονται στο παρόν καθεστώς επιστρέφεται το πρόσθετο 
ποσό ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%).

4. Αν διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία 
ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή ότι έχουν αποσιω-
πηθεί στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον 
αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου 
στο παρόν καθεστώς, ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί 
με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολο-
κλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:

α. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και έχει δοθεί 
τμήμα της ενίσχυσης, η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται 
και η χορηγηθείσα ενίσχυση επιστρέφεται,
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β. εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το 
σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

5. Οι συνέπειες των παρ. 1, 2 και 3 επέρχονται, εφό-
σον η διαπίστωση της παράβασης γίνει εντός δεκαε-
τίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης 
της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας.

6. Σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υποπερ. γιβ’ της περ. γ και στην περ. δ 
του άρθρου 25 επιβάλλεται στον φορέα πρόστιμο που 
μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,5 τοις εκατό (0,5%) έως 
τρία τοις εκατό (3%) της ενίσχυσης, που έχει εγκριθεί, 
για κάθε έτος μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής 
στοιχείων, λαμβανομένων υπόψη των ειδικότερων περι-
στάσεων κάθε υπόθεσης. Σε περίπτωση κατ’ εξακολού-
θηση παραβίασης της ως άνω υποχρέωσης διατάσσεται 
αμέσως έλεγχος σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. β 
της παρ. 5 του άρθρου 21 και επιβάλλονται οι αντίστοιχες 
κυρώσεις του παρόντος.

7. Για την επέλευση των αποτελεσμάτων των παρ. 2 
και 3 εκτιμώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπό-
θεσης και λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, κριτή-

ρια, όπως ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύψος 
του ποσοστού συμμετοχής στην εταιρική σύνθεση της 
εταιρείας, το μέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης που 
εκμισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων περιουσι-
ακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και μεταβιβάστη-
καν, καθώς και ο βαθμός αναίρεσης της υλοποίησης και 
λειτουργίας της επένδυσης κατά τους όρους της υπα-
γωγής. Η επιβολή μερικής επιστροφής της εγκριθείσας 
ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,5 τοις εκατό 
(0,5%) και τριάντα τοις εκατό (30%), βάσει των παραπά-
νω αναφερόμενων κριτηρίων.

8. Δεν ανακαλούνται οι αποφάσεις, ούτε επιβάλλονται 
κυρώσεις, όταν ο φορέας υποβάλει αίτηση τροποποίη-
σης της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, 
λόγω μεταβολών, οι οποίες οφείλονται σε έκδοση μετα-
γενέστερου νόμου ή απόφασης δημόσιας αρχής, και ο 
φορέας αναγκάστηκε να τροποποιήσει το επενδυτικό 
σχέδιο εξαιτίας της συμμόρφωσης με το πλαίσιο αυτό.

Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ   
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*02068722912220092*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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