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Τα Βασικά Σημεία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

(Ν. 4887/2022 ΦΕΚ Α' 16/04-02-2022) 

 

Πρόσφατα εκδόθηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 4887/2022), με τον οποίο επιδιώκεται η 
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες 
και κλάδους. 

Με αυτόν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού 
των επιχειρήσεων, στην πράσινη μετάβαση, στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, στη στήριξη 
καινοτόμων επενδύσεων και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε ζωτικούς τομείς της Ελληνικής 
οικονομίας. 

Οι καινοτομίες του ως άνω Νόμου συνοψίζονται στα εξής: 

 

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια 

Οι κρατικές ενισχύσεις αφορούν επενδυτικά σχέδια μίας εκ των κάτωθι 13 κατηγοριών: 

1) Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων 
2) Πράσινη μετάβαση Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων 
3) Νέο Επιχειρείν 
4) Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 
5) Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία 
6) Αγροδιατροφή πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια 
7) Μεταποίηση Εφοδιαστική αλυσίδα 
8) Επιχειρηματική εξωστρέφεια 
9) Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων 
10) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
11) Μεγάλες επενδύσεις 
12) Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας 
13) Επιχειρηματικότητα 360ο 

Επιλέξιμες προς ενίσχυση από τα καθεστώτα του Νόμου, είναι οι επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες, ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους. 

Ειδικά για το καθεστώς της κατηγορίας «Νέο Επιχειρείν», δικαιούχοι είναι οι υπό σύσταση πολύ μικρές 
και μικρές επιχειρήσεις. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις είτε περιφερειακού χαρακτήρα (αυτοτελώς 
ή σε συνδυασμό με μη περιφερειακού χαρακτήρα) ή αποκλειστικά μη περιφερειακού χαρακτήρα 
(σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 651/2014 Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό και λοιπούς Κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Οι ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα αφορούν: 

a. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (π.χ. για κατασκευή, επέκταση και 
εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού κλπ.) 

b. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας, δαπάνες για 
συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας κλπ.) 

c. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, (υπολογίζεται για δύο έτη από τη 
δημιουργία κάθε θέσης και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό 
με τις περ. α΄ ή/και β΄) 
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Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες παρέχονται ενισχύσεις μη 
περιφερειακού χαρακτήρα, ορίζονται λεπτομερώς και κατά περιπτωσιολογία στο Παράρτημα Β΄ του 
Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. 

 

Ποσοστά Ενίσχυσης και Ανώτατο Όριο Ενίσχυσης 

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους επενδυτικού σχεδίου ορίζεται με βάση το μέγεθος της 
επιχείρησης από 50.000 ευρώ (για Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς κλπ.) έως 1.000.000 
ευρώ (για μεγάλες επιχειρήσεις). 

Η κρατική ενίσχυση καλύπτει ένα ποσοστό του επιλέξιμου κόστους επενδυτικού σχεδίου το οποίο 
προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα και την περιφέρεια στην οποία λαμβάνει χώρα το 
επενδυτικό σχέδιο και το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του επιλέξιμου 
κόστους επενδυτικού σχεδίου. 

 

Μορφές ενίσχυσης 

Η παρεχόμενη ενίσχυση μπορεί να λάβει χώρα με τις εξής μορφές είτε μεμονωμένα ή συνδυαστικά: 

a. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου 
εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

b. 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. 

c. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το 
Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την 
απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. 

d. 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. 

e. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων 
μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου. 

  



 
Σελίδα 4 

 

 

The Key Innovations of the New Incentive Law 

(Law 4887/2022 Government Gazette A '16 / 04-02-2022) 

 

Recently, the new Incentive Law 4887/2022 was voted, aiming to promote economic development 
through incentives provided to specific activities and sectors. 

The law places particular emphasis on promoting the digital and technological transformation of 
businesses, the green transition, the creation of economies of scale, the support of innovative 
investments and the improvement of competitiveness in vital sectors of the Greek economy. 

The innovations of the above Law can be summarized as follows: 

 

Eligible investment projects 

The State subsidies relate to investment projects falling within one of the following 13 categories: 

1) Digital and technological transformation of enterprises 
2) Green transition Environmental upgrading of enterprises 
3) New Business 
4) Fair Development Regime 
5) Research and applied innovation 
6) Agri-sustenance primary production and processing of agricultural products, fisheries and 

aquaculture 
7) Manufacturing Supply Chain 
8) Business Extroversion 
9) Boosting Tourism Investments 
10) Alternative Tourism 
11) Large Investments 
12) European Value Chains 
13) Entrepreneurship 360o 

Eligible companies for the state subsidies are those established, or maintaining a branch in Greece, 
regardless of size. 

However, especially for investment projects of the category "New Business", the beneficiaries can be 
only very small and small enterprises under establishment. 

 

Eligible expenses 

The investment plans may receive either regional (independently or in conjunction with non-regional 
subsidies) or exclusively non regional subsidies (in accordance with EU Regulation 651/2014 and 
other EU Regulations). 

The regional subsidies are inherent to: 

a. investment expenses in tangible assets (e.g. for the construction, expansion and 
modernization of buildings, purchase of fixed assets etc.) 

b. investment expenses in intangible assets (transfer of technology, expenses for systems of 
quality assurance and audit etc.) 

c. the payroll cost of new jobs, (it is calculated for 2 years from each hiring and it is an eligible 
expense only independently and not combined with the above cases a and/ or b). 

The eligible expenses of investment plans, for which non regional subsidies are granted are set in 
detail in Annex B of the law. 
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Rates and cap of subsidies 

The minimum amount of eligible investment project is set based on the size of the business and ranges 
from 50,000 euros (for Agricultural and Urban Cooperatives etc.) to 1,000,000 euros (for large 
companies). 

State subsidies cover a percentage, not exceeding 75%, of the eligible investment project cost, which 
is determined based on the size of the entity and the region, where the investment project takes place. 

 

Forms of subsidies 

The subsidies provided may take the following forms, either individually or in combination: 

a. Tax exemption, which consists of the exemption from the payment of income tax on the pre-
tax profits, generated from all activities pursued by the entity. 

b. A grant, which consists of the non-returnable provision by the State of money, to cover part of 
the subsidized expenses of the investment project and is determined as a percentage of them. 

c. Leasing subsidy, which consists of the coverage by the State of the payable installments of 
the leasing, for the purchase of new mechanical and other equipment. 

d. Subsidy of the cost of new employment, i.e. partial coverage by the State of the payroll cost 
arising from the jobs created and connected with the investment project. 

e. Business risk financing, i.e. subsidizing the interest rate of subordinated loans or the insurance 
costs of high-risk loans. 
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