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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Σκοπός: Ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε κλάδους της οικονομίας, προκειμένου, με 

την υλοποίησή τους, να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες. Υπάγονται 

επενδυτικά σχέδια, ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των οποίων υπερβαίνει το 

ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα 

ενισχύσεων α) της αγροδιατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων - 

αλιείας, β) της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και γ) των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Επιλέξιμες 

Δαπάνες 

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων 

1. Ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών 

εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων 

κτιριακών εγκαταστάσεων. 

2. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

3. Προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και 

βοηθητικού εξοπλισμού. 

4. Απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για 

ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός 

εξοπλισμός κ.ά.). 

5. Προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της 

μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.). 

6. Απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες 

λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων 

οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς 

τεχνολογίας). 

7. Αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) 

από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία 

τους. 

8. Μισθοδοσία νέου προσωπικού.  

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων  

1. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜμΕ, 

2. Δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης, 

3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής 

απόδοσης από Α.Π.Ε., 

4. Δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, 

5. Δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών 

συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 

6. Δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων 

της, 

7. Δαπάνες ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων, 

8. Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, 

9. Δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις, 

10. Δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε 

μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία, 

11. Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, 

12. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ, 

13. Δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής 

καινοτομίας για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις. 

 
 

Είδος 

Ενίσχυσης 

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 

1. Επιχορήγηση (80% επί του ΧΠΕ) 

2. Φορολογική Απαλλαγή (100% του ΧΠΕ) 

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (100% 

του ΧΠΕ) ή 

4. Επιδότηση Μισθοδοσίας (100% του ΧΠΕ) 
 

Μεσαίες & Μεγάλες 

1. Φορολογική Απαλλαγή (80% επί του ΧΠΕ) 

2. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(80% επί του ΧΠΕ) ή 

3. Επιδότηση Μισθοδοσίας (80% επί του ΧΠΕ) 

 

 

% 

Ενίσχυσης 

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 

10.000.000€ πλην της περίπτωσης χορήγησης της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής που δεν 
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μπορεί να υπερβεί το όριο των 20.000.000 ευρώ. Για όλες τις επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο 

100% του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων πλην της περίπτωσης δ. (90%), εφόσον 

συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που 

συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, 

β. περιοχή σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, 

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

δ. κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, 

ε. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής 

Κρατικής Αρωγής. 

Αξιολόγηση 

Άμεση αξιολόγηση.  

Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων δύνανται να κάνουν χρήση της 

διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 

 

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Περιφέρειες (NUTS2) Περιοχές (NUTS 3) 

Μέγιστη Ένταση Περιφερειακών Ενισχύσεων (%) 

Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Μικρές & Πολύ 

Μικρές 

Επιχειρήσεις 

Βόρειο Αιγαίο Βορείου Αιγαίου 50% 60% 70% 

Νότιο Αιγαίο Νοτίου Αιγαίου 30% 40% 50% 

Κρήτη Κρήτης 40% 50% 60% 

Ανατολική Μακεδονία 

– Θράκη 

Ανατολικής Μακεδονίας 

– Θράκης 
50% 60% 70% 

Κεντρική Μακεδονία Κεντρικής Μακεδονίας 50% 60% 70% 

Δυτική Μακεδονία Δυτικής Μακεδονίας 40% 50% 60% 

Ήπειρος Ηπείρου 50% 60% 70% 

Θεσσαλία Θεσσαλίας 50% 60% 70% 

Ιόνια Νησιά Ιονίων Νήσων 40% 50% 60% 

Δυτική Ελλάδα Δυτικής Ελλάδας 50% 60% 70% 

Στερεά Ελλάδα Ευρυτανίας 40% 50% 60% 



Επενδύουμε στην 

ανάπτυξη και την 

καινοτομία, 

εξελισσόμαστε από 

κοινού 

4 o b s  Σ ύ μ β ο υ λ ο ι  α ν ά π τ υ ξ η ς  &  κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς  

Μανωλάκη 9-11Γ 

41222, Λάρισα 

3ος Όροφος 

Τ: 2414 000 982 

Φ: 2410 616 003 

@: info@4obs.gr 

W: 4obs.gr 

 

 

Στερεάς Ελλάδας 40% 50% 60% 

Πελοπόννησος Πελοποννήσου 40% 50% 60% 

Αττικής 

Δυτικός Τομέας Αθηνών  15% 25% 35% 

Ανατολική Αττική, 

Δυτική Αττική, 

Πειραιάς/ Νήσοι 

25% 35% 45% 

 


