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Αναπτυξιακός Νόμος
4887/2022

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που
υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης
(Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης τα οποία συνοδεύουν το
Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, εφεξής ΠΔΑΜ
2021 – 2027.

Στόχος του ΠΔΑΜ είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα να
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και η μετάβαση τους σε
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη
ανάπτυξη.
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ( 380.000.000 €) κατανέμεται
γεωγραφικά, μεταξύ των περιοχών Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας και
Μεγαλόπολης, ως εξής:

α. Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας: το 70% του συνολικού προϋπολογισμού
(266.000.000€) εκ των οποίων 30% (79.800.000€) σε κάθε μία από τις
Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και 20% (53.200.000€)
σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Καστοριάς,

β. Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης: 30% (114.000.000€) του συνολικού
προϋπολογισμού εκ των οποίων 50% (57.000.000€) στην περιοχή του
Δήμου Μεγαλόπολης και 50% (57.000.000€) που ισοκατανέμονται στις
περιοχές των όμορων Δήμων Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας
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Υπάγονται ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στον αναπτυξιακό
Νόμο 4887/2022, τα οποία υλοποιούνται στις περιοχές των Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας και
Μεγαλόπολης και εντάσσονται στις ακόλουθες δραστηριότητες του άρθρου 8 του Κανονισμού
2021/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021
για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης:

❑ παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων
που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή

❑ επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας

❑ επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις προώθησης της
μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών

❑ επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας

❑ επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα

❑ επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και
της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της
επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης.
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Προϋπόθεση για την ένταξη ενός επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς είναι να έχει
χαρακτηριστεί ως Έργο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σύμφωνα με την παραγρ. 2 του
Άρθρου 14 και την παραγρ. 8 του Άρθρου 16 του Νόμου 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες
διατάξεις».

Η διαδικασία αίτησης και απόκτησης του χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως Έργο
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:
https://ependyseis.mindev. gov.gr/
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Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος ΔΑΜ είναι οι φορείς επενδύσεων, που είναι εγκατεστημένοι ή
έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας.

Από πλευράς μεγέθους δικαιούχοι είναι:

α. Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε. για πολύ μικρές, μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις)

β. Μεγάλες Επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, μόνο εφόσον οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες
για την υλοποίηση των Ε.Σ.Δ.Ι.Μ., υπό τον όρο, ότι συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη
οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το έτος 2050 και στην επίτευξη συναφών περιβαλλοντικών
στόχων, αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο προσδιορισθέν έδαφος.

Από τις ενισχύσεις του καθεστώτος εξαιρούνται Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.),
Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική
δραστηριότητα, Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, Ατομικές Επιχειρήσεις
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Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου, θα πρέπει να
έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

❑ δημιουργία νέας μονάδας,

❑ επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,

❑ διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν 
παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον 
κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, 
όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών του 
επενδυτικού σχεδίου, ή

❑ θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις, απαιτείται, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν 
τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα 
οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί

7



Αναπτυξιακός Νόμος
4887/2022

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

 Κτηριακές Δαπάνες 

 Δαπάνες Περιβάλλοντος χώρου

 Εξοπλισμός 

 Λοιπός Εξοπλισμός

** Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) για τις αντίστοιχες
δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερ. βγ΄ της περ. β΄ της παρ. 4 του Παραρτήματος Α΄
του ν. 4887/22. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) για
επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
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α.  δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ

β. δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ

γ. δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 

δ. δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων 

ε. δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων 

στ. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση 

Σημείωση: 
Οι εν λόγω δαπάνες εξειδικεύονται με σχετικό διοικητικό έγγραφο.
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Προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων

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

 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 επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία
άλλη κρατική ενίσχυση.

Τα είδη ενισχύσεων παρέχονται αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό. Το είδος ενίσχυσης της
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται μόνο για τις δαπάνες του
μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της
πραγματοποίησης επενδυτικού σχεδίου και υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε
θέσης.
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Φορέας 
Επένδυσης

Μεγάλη 
επιχ/ση

Μεσαία 
επιχ/ση

Μικρή 
επιχείρηση

Ελάχιστο ύψος 
επένδυσης 15.000.000 € 500.000 € 250.000 €

Πολύ 
μικρή 

επιχείρηση

100.000 €
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Το συνολικό ποσό ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, ανά
υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
τριάντα επτά εκατομμυρίων (37.500.000) ευρώ.

Το ίδιο ανώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά οι παρεχόμενες
σε ένα φορέα ενισχύσεις συμπεριλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε
συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
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Νέα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης  
Από  1.1.2022  έως 31.12.2027

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Μεγάλη
επιχείρηση

Περιφέρεια
Μεσαία 

επιχείρηση
Μικρή 

επιχείρηση

40%
Ιόνια Νησιά

50% 60%

50%
Ήπειρος

60% 70%

50%
Δυτική Ελλάδα

60% 70%

50%
Δυτική Μακεδονία

60% 70%

50%
Ανατ. Μακεδονία - Θράκη

60% 70%

50%
Κεντρ. Μακεδονία

60% 70%

50%
Θεσσαλία

60% 70%

50%
Κρήτη

60% 70%

40%
Νότιο Αιγαίο

50% 60%

55%
Βόρειο Αιγαίο

65% 75%

15%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 

25% 35%

25%

Ανατ. – Δυτ. Αττική,
Πειραιάς & Νήσοι

35% 45%

Δεν ενισχύονται ο Κεντρικός, ο Βόρειος 
και ο Νότιος Τομέας Αθηνών

40%
Στερεά Ελλάδα

50% 60%

Μέγεθος 
Επιχείρησης

Αριθμός 
απασχολουμένων

Ετήσιος 
Κύκλος 

Εργασιών 
ή

Ετήσιος 
Συνολικός 

Ισολογισμός

Μικρή < 50 < € 10 εκ. ή < € 10 εκ.

Μεσαία < 250 < € 50 εκ. ή < € 43 εκ.

Μεγάλη > 250 > € 50 εκ. ή > € 43 εκ.

* Εξαιρούνται οι Δήμοι Μεγαλόπολης, 
Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας

50%  60% 70%

40% 50% 60%
Πελοπόννησος *
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α. Στις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται:

i. στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και στο Δήμο Μεγαλόπολης οι μέγιστες
εντάσεις ενισχύσεων (εγκεκριμένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) και

ii. στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας
και Γορτυνίας,

η ένταση ορίζεται στο 90%, όπως καθορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.)

β. Οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων που αποτυπώνονται στον Χ.Π.Ε. αναφέρονται σε μεγάλες
επιχειρήσεις και προσαυξάνονται κατά 10 (δέκα) ποσοστιαίες μονάδες για μεσαίες
επιχειρήσεις και κατά 20 (είκοσι) ποσοστιαίες μονάδες για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
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Επιχορήγηση Περιλαμβάνει καταβολές:

❑ σε ποσοστό 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης με την επίδειξη ανάλογων δαπανών για 
το 25% του συνολικού έργου,

❑ σε ποσοστό 50% ή 65% της εγκεκριμένης επιχορήγησης εφόσον έχει πιστοποιηθεί το εν 
λόγω ποσοστό  της επένδυσης από την αρμόδια υπηρεσία

❑ 100% της εγκεκριμένης  επιχορήγησης εφόσον έχει πιστοποιηθεί το 100% του κόστους 
της επένδυσης. 
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Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
α. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μπορεί να 

πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας των 
συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.

β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά 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.

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 άλλες μορφές κινήτρων ( επιχορήγηση, φορολογικές απαλλαγές, leasing).

Στην περίπτωση που οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που
προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένη σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην
επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, και

κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο
τουλάχιστον πέντε (5) ετών για μεγάλες, τεσσάρων ετών (4) για μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την
ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.
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Το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει:

❑ συμμετοχή του φορέα μέσω ιδίων κεφαλαίων

❑ εξωτερική χρηματοδότηση ( τραπεζικό δάνειο )

με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού
επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη
ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

Στην περίπτωση κάλυψης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή
τμήματος αυτού με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς
οργανισμούς απαιτείται προέγκριση χορήγησης το αργότερο εντός 45 ημερών από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.
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Το ποσοστό κάλυψης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια και
εξωτερική χρηματοδότηση αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.

Το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει :

Α. ίδια κεφάλαια

➢ αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΜΚ) από νέες εισφορές σε μετρητά των 
εταίρων

➢ αύξηση του ΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών  

➢ με την ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών

➢ με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (γήπεδα, κτίρια, 
μηχανολογικό εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης.

Β. εξωτερική χρηματοδότηση:

➢ με τραπεζικό δάνειο ( απαραίτητη η προέγκριση έως 45 ημέρες από την 
καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης )
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Στο πλαίσιο του καθεστώτος θεσπίζονται πέντε (5) Ομάδες Κριτηρίων Αξιολόγησης με την
χρήση συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση τα χαρακτηριστικά του
επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα και περιλαμβάνουν:

• Ομάδα Κριτηρίων Α: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (από 0 έως 10 βαθμοί)

• Ομάδα Κριτηρίων Β: Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού Σχήματος (από 0 έως 15 βαθμοί)

• Ομάδα Κριτηρίων Γ: Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου (από 0 έως 20 βαθμοί)

• Ομάδα Κριτηρίων Δ: Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου (από 0 έως 20 βαθμοί)

• Ομάδα Κριτηρίων Ε: Νέες θέσεις εργασίας (από 0 έως 35 βαθμοί)

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο
προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 75 βαθμούς.



Αναπτυξιακός Νόμος
4887/2022

20

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αναπτυξιακό Νόμο:

www.anaptyxiakos-nomos.gr

Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40, Χαλάνδρι 152 32
T: 30 210 6729040 www.diadikasia.gr

http://www.anaptyxiakos-nomos.gr/
http://www.diadikasia.gr/
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