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Ι. Σκοπός   

Σκοπός του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» είναι η χορήγηση 

ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη 

δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 

τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της 

ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. 

 

 

 

ΙΙ. Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια  

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα 

αρχικής επένδυσης. Ειδικότερα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 

 
Δημιουργία νέας μονάδας. 

 
Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. 

 
Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα / υπηρεσίες που 

δεν έχουν παραχθεί / παρασχεθεί ποτέ από αυτήν  

 
Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας 

υφιστάμενης μονάδας.  

 

Στο ανωτέρω καθεστώς ενισχύσεων, υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:   

 

α.  Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, 

 

β. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή 

αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει 

πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης 

μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών 

καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων 

 

γ. Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων 

που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα 

διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του 

εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων 

(4) τουλάχιστον αστέρων, 

 
δ. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών 

Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 

κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, 
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ε. Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων 

εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή 

αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, 

 

στ. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, 

που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, 

 

ζ. Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον 

σωρευτικά, 

o φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας» 

o υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες 

περιοχές: 

➔ ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός 

των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Αθήνας, 

➔ περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα(30) χιλιομέτρων από 

τα σύνορα, 

➔ νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) 

κατοίκων, 

o κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, 

o διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως 

αναγράφονται στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα, 

 

η. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo 

hotels), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον 

αστέρων.  

 

Τα επενδυτικά σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου, 
την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, τον Δήμο Θήρας πλην της Δημοτικής Κοινότητας 
Θηρασιάς, δεν υποβάλλονται στο παρόν καθεστώς. 
 

 

 

III. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής 

Επενδυτικών Σχεδίων 

05.09.2022 – 05.12.2022 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση (https://opsan.mindev.gov.gr)  

 

 

 

https://opsan.mindev.gov.gr/
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ΙV. Δικαιούχοι   

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή 

έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης 

εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

• Εμπορική εταιρεία (νομικά πρόσωπα) – εξαιρούνται οι Ατομικές Επιχειρήσεις 

• Συνεταιρισμός 

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες 

Παραγωγών,  Οργανώσεις Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές 

Εταιρικές Συμπράξεις 

• Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν 

ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών 

του επενδυτικού σχεδίου  

• Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.  

 

 

 

V. Είδη Ενισχύσεων  

Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων, παρέχονται τα 

ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 
 

α. Επιχορήγηση (μόνο για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις)  

Κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

 

β. Φορολογική απαλλαγή (ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης)   

Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων 

προ φόρου κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης - Leasing (ανεξαρτήτως μεγέθους 

επιχείρησης)                                                                                                               

Κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων για την απόκτηση καινούργιου 

μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη μετά 

την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.  

 

δ. Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (ανεξαρτήτως 

μεγέθους επιχείρησης)                   

Κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που 

δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο. 

 

Τα είδη ενισχύσεων (α), (β) και (γ) παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και 

συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης κάθε 

επενδυτικού σχεδίου. Το είδος ενίσχυσης (δ) παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις 

δαπάνες του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας. 
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VI. Συνολικός Προϋπολογισμός  

Ευρώ 150.000.000, εκ των οποίων Ευρώ 75.000.000 αφορούν το είδος ενίσχυσης 

της φορολογικής απαλλαγής. Τα υπόλοιπα Ευρώ 75.000.000 αφορούν στα λοιπά είδη 

ενίσχυσης.  

 

 

 

VII. Μέγιστα Ποσά Ενίσχυσης 
 

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις:   

 

έως Ευρώ 3.000.000  
(για όλα τα είδη ενισχύσεων)    

 

 

 

 

 Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις:  

  

o έως Ευρώ 5.000.000  
(Φορολογική απαλλαγή) 

 

o έως Ευρώ 3.000.000   
(Επιδότηση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης & επιδότηση νέων 
θέσεων εργασίας) 

 

 
➔ Ως πολύ μικρή επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους 

από 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή/και ο ετήσιος 

ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα Ευρώ 2.000.000. 
 

➔ Ως μικρή επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 50 

εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή/και ο ετήσιος ισολογισμός 

δεν υπερβαίνει τα Ευρώ 10.000.000.  
 

➔ Ως μεσαία επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 

250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα Ευρώ 

50.000.000 ή/και το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα Ευρώ 

43.000.000.  
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VIII. Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων 

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, 

προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα επένδυσης (επιχείρησης), ως κάτωθι:  
 

o Πολύ μικρές επιχειρήσεις Ευρώ 100.000 

o Μικρές επιχειρήσεις Ευρώ 250.000 

o Μεσαίες επιχειρήσεις Ευρώ 500.000 

o Μεγάλες επιχειρήσεις Ευρώ 1.000.000 

o Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

(Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί  (Α.Σ.), 

Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) 

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) 

 

Ευρώ 50.000 

 

 
 

 

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) 2022 – 2027 
  

 

 
 

Σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 που έχει ισχύ από 01.01.2022, ορίζονται τα ποσοστά 

ενίσχυσης που λαμβάνει το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης. 
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IX. Επιλέξιμες Δαπάνες 
i. Εντός Περιφερειακών Ενισχύσεων 

 

Α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού 

 

• Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, 

(συμπεριλαμβανομένων ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων), 

κατασκευές για διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία 

και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου. 

• Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων 

ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει, όπως κτίρια, 

μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός. 

• 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. 

• 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. 

• Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια και  

μηχανολογικές εγκαταστάσεις.  

 

Β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού 

 

• 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. 

 

Γ. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας 

 

• Η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) 

ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης.   
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ii. Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν επιπρόσθετα και με 

επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, όπως:   

 

• Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

• Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

• Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

• Δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

• Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης 

• Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων 

• Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων 

• Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση 

• Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις 

• Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων 

με αναπηρία 

 

 
 

XI. Ποσοστά Ενίσχυσης  

Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης επί του ανώτατου ορίου 

του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), αναλόγως του μεγέθους της 

επιχείρησης και του είδους ενίσχυσης.  

 

Μέγεθος 

Επιχείρησης 

Επιχορήγηση

  

Φορολογική 

Απαλλαγή 

Επιδότηση 

Leasing

  

Επιδότηση 

κόστους νέων 

θέσεων 

εργασίας 

Πολύ Μικρή & 

Μικρή 
80% ΧΠΕ(1) 100% ΧΠΕ 100% ΧΠΕ 100% ΧΠΕ 

Μεσαία - 80% ΧΠΕ 80% ΧΠΕ 80% ΧΠΕ 

Μεγάλη - 80% ΧΠΕ 80% ΧΠΕ 80% ΧΠΕ 
 

(1) Το κίνητρο της επιχορήγησης για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, 

χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ. Ειδικά για τα κάτωθι επενδυτικά 

σχέδια, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 100% του ανώτατου ορίου:  

o σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα 

σύνορα. 

o σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων  

o σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές  
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o σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.), Επιχειρηματικά 

Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου 

Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής 

Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς 

Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Λ.) και δεν 

αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της 

ενισχυόμενης επιχείρησης.  

o σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα που αφορούν σε επαναλειτουργία 

βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους δύο (2) 

τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.  

o για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης 

(Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Κοζάνης, Δήμος Μεγαλόπολης). 

 

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς 

και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό 

επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για 

τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 

90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΠΧΕ).             

 

   

 

XII. Χρηματοδοτικό Σχήμα  

Ο φορέας επένδυσης συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια 

κεφάλαια, είτε με εξωτερική (τραπεζική) χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).  

 

Στο 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να 

περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.   

  

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που στις εξασφαλίσεις του δανείου εμπεριέχεται 

ενεχυρίαση μετρητών και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται τη 

χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου και με ίδια κεφάλαια, 

προκειμένου να αποδεικνύεται η επάρκεια των τελευταίων, αυτά πρέπει να 

υπερβαίνουν το απαιτούμενο ποσό τουλάχιστον κατά το ποσό της ενεχυρίασης.  

    

Σε όσες περιπτώσεις ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρόκειται να λάβει δάνειο 

από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η εγκριτική πράξη του δανείου (προέγκριση), πρέπει 

να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ-Αν, το αργότερο εντός 45 ημερών από τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Το πρότυπο της προέγκρισης είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 

https://ependyseis.mindev.go.gr/     

 

Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης 

υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4887/2022, επιφέρει την απόρριψη ή και 

ανάκληση της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Η αγορά γης και οι 
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προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών 

σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών.  

 

 

 

XIII. Περιεχόμενο Αξιολόγησης Επενδυτικού Σχεδίου   

Τα κριτήρια αξιολόγησης διακρίνονται σε τέσσερις (4) Ομάδες, ως κάτωθι:  
 

Ομάδα Κριτηρίων Όρια Βαθμολογίας 

Α Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου 0 – 10 

Β Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού Σχήματος 0 - 25 

Γ Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου 0 – 25 

Δ Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου   0 – 40 

* Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 50 βαθμοί   

 

 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 50 βαθμούς.   

 

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας 

διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.  

 

Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης καταρτίζεται Προσωρινός 

Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Στον Προσωρινό Πίνακα δεν περιλαμβάνονται 

οι περιπτώσεις επενδυτικών φορέων, οι οποίοι ενώ είχαν συμπεριλάβει στο 

χρηματοδοτικό τους σχήμα την τραπεζική χρηματοδότηση, εντούτοις δεν 

προσκόμισαν εντός της 45ήμερης προθεσμίας την επιστολή προέγκρισης δανείου. 

 

 

 

XIV. Καταβολή Ενισχύσεων  

Δυνατότητα καταβολής ποσού μέχρι 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης στον 

δικαιούχο με την προϋπόθεση υλοποίησης έργου, συνολικού ύψους τουλάχιστον 

με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 

με βεβαίωση - δηλωτική πράξη περί της ορθότητάς τους από ορκωτό λογιστή. 
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Το υπόλοιπο ποσό έως το 50% ή το 65% της εγκεκριμένης επιχορήγησης, 

καταβάλλεται στον δικαιούχο κατόπιν αιτήματος και μετά από την πιστοποίηση της 

υλοποίησης του 50% ή του 65% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από 

το αρμόδιο όργανο, μέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου. 

 

 
 

 

XV. Διαδικασία Αξιολόγησης 
 

Υποβολή 

Αίτησης 

Αξιολόγηση 

Αίτησης 

Χρόνος 

Αξιολόγησης 

Έλεγχος 

Επένδυσης 

Η αίτηση 

υπαγωγής και τα 

απαιτούμενα 

δικαιολογητικά 

υποβάλλονται 

μέσω του 

Πληροφοριακού 

Συστήματος 

Αναπτυξιακών 

Νόμων (ΠΣ-Αν). 

Η διενέργεια 

αξιολόγησης των 

επενδυτικών 

σχεδίων  

περιλαμβάνει τον 

έλεγχο 

νομιμότητας, την 

αξιολόγησης του 

εύλογου κόστους 

καθώς και τον 

έλεγχο δεικτών 

βαθμολογίας.  

Η αξιολόγηση 

εκκινεί από την 

ημερομηνία 

υποβολής και 

ολοκληρώνεται 

εντός προθεσμίας 

45 ημερών από τη 

λήξη του 

καθεστώτος.     

Τα επενδυτικά 

σχέδια ελέγχονται 

κατά τη διάρκεια 

υλοποίησής τους, 

κατά την 

ολοκλήρωση και 

έναρξη της 

παραγωγικής 

λειτουργίας της 

επένδυσης και για 

την τήρηση των 

μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

τους.   
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  Επενδύουμε στην    

  ανταγωνιστικότητα    

  της επιχείρησής σας  
 
 

Στην Alpha Bank, επενδύουμε στην ενδυνάμωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

και στηρίζουμε με χρηματοδοτικούς πόρους τη στοχευμένη ανάπτυξη, με μεθοδικό, 

ουσιαστικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας, 

λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμους πόρους, στόχους και αναδυόμενες τάσεις.   

 

Αποστολή μας είναι, είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό κάθε πρωτοβουλίας 

προόδου, με την εμπειρία και το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης των Στελεχών μας.  
 

Σας προσφέρουμε ευρεία δέσμη χρηματοδοτικών λύσεων, υποστηρίζοντας 

αποτελεσματικά το σχεδιασμό ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της 

καινοτομικής ικανότητας, την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και πρακτικών 

πράσινης ανάπτυξης.     

 

o Συμβουλευτική τραπεζική και τεχνική υποστήριξη σε κάθε στάδιο των 
επενδύσεών σας 

o Επιστολή προέγκρισης χρηματοδότησης για τον επενδυτικό φάκελο της 
αίτησης  

o Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση με εκχώρηση της επιχορήγησης (“Bridge 
financing”)     

o Επιλογή του πλέον κατάλληλου αναπτυξιακού χρηματοδοτικού εργαλείου 
για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ανάλογα με το επενδυτικό 
σχέδιο και τις προσδοκίες σας   

 

Ο εξειδικευμένος Σύμβουλος της Alpha Bank θα συνεργαστεί μαζί σας, 

συνδράμοντας στην πορεία ωρίμανσης κι επιτυχίας των επιχειρηματικών σας 

σχεδίων.     

 

  
Προγραμματίστε τώρα το δικό σας ραντεβού στο Κατάστημα της επιλογής σας, ώστε να 

συζητήσετε με τα Στελέχη μας με βιντεοκλήση, τηλεφωνικά ή από κοντά (ακόμα και στον 

χώρο εργασίας σας), χωρίς αναμονή!  

 

 

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/myalpha-rantevou
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/myalpha-rantevou
file:///C:/Users/c21676/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SUDE0F8J/Αναπτυξιακός%20Νόμος%20|%20ALPHA%20BANK
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