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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ\\ Επιλέξιμες Δαπάνες 

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

1. Ενσώματα στοιχεία 

ενεργητικού και 

συγκεκριμένα 

δαπάνες για: 

 Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό 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 δεν μπορούν να υπερβαίνουν το (60%) 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. 

 Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων 

ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής 

εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις: i. η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει 

κλείσει 2 έτη πριν την υποβολή της αίτησης, ii. η αγορά πραγματοποιείται από τον 

φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της 

επιχειρηματικής εγκατάστασης, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία 

αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη οποίος δεν έχει συγγένεια μέχρι 

3ου βαθμού με τον ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτες της μονάδας που έπαυσε τη λειτουργία 

της. Η υπαλληλική σχέση να είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ετών iii. η σχετική 

συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

 Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των 

μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. 

 Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την 

προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο 

εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης. 

 Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

2. Άυλα στοιχεία 

ενεργητικού και 

συγκεκριμένα 

δαπάνες για: 

 Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων 

τεχνικών γνώσεων, 

 συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και 

εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. 

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν 

μπορούν να υπερβούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενισχυόμενων 
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δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 

πενήντα τοις εκατό (50%). 

3. Μισθολογικό κόστος 

νέων θέσεων 

εργασίας 

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως 

αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) 

έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί 

επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις 1 και 

2. 

 

Προϋποθέσεις: 

α. Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων 

αποτυπωμένη σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην επιχειρηματική εγκατάσταση 

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 πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από 

την ημερομηνία ολοκλήρωσης 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. 

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ. 

 Μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων (δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση) μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων. 

 Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. 

 Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου 

κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

2. Δαπάνες για Επαγγελματική Κατάρτιση. 

 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν την αναβάθμιση των προσόντων (up-skilling) ή την 

επανεκπαίδευση (re-skilling) των εργαζομένων. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες: 

 δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην 

επαγγελματική κατάρτιση, 

 λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο 

επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το 

έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης.  
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 Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευόμενων 

που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία, 

 δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, 

 δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, 

μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην 

επαγγελματική κατάρτιση. 

 Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 50% αυτών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, 

μέχρι το 70% των επιλέξιμων δαπανών, ως εξής: 

 10 μονάδες, εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους που είναι άτομα με ειδικές 

ανάγκες ή σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση, 

 10 μονάδες, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 

 20 μονάδες εάν χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις. 

 Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών 

ενισχύσεων. 

3. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. 

 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας 

επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση. 

 Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών. 

 Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών 

ενισχύσεων. 

 


