
Έως 10 Απριλίου η περίοδος υποβολής αίτησης στο καθεστώς ενίσχυσης 

«Επιχειρηματικότητα 360» 

 

Έως και τις 10 Απριλίου 2023, θα γίνονται αιτήσεις ένταξης στο καθεστώς ενίσχυσης 

«Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού νόμου. Αναλυτικά, το πλήρες 

κείμενο της προκήρυξης με ειδικότερες πληροφορίες και το υποστηρικτικό υλικό 

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων 

και ΣΔΙΤ  

(https://ependyseis.mindev.gov.gr) και η υποβολή των αιτήσεων θα 

πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

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

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 

Υπενθυμίζεται ότι υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών, 

εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής 

- πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων - αλιείας, της 

μεταποίησης - εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και 

των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής 

επένδυσης και να πληρούν μία από τις προϋποθέσεις: 

- Δημιουργία νέας μονάδας- Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης 

μονάδας-Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που 

δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες 

υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων 

ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό 

έτος πριν από την αίτηση υπαγωγής του σχεδίου.- Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου 

της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 

Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας 

- Ορυχεία Λατομεία 

- Κλάδος παροχής νερού - επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και 

δραστηριοτήτων εξυγίανσης 

- Εκδόσεις 

- Παραγωγή ταινιών 

- ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) 

- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

- Τομέας υγείας και κοινωνικής μέριμνας 

- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

- Τομέας αθλητικών δραστηριοτήτων & δραστηριοτήτων διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας 

- Τομέας των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, 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: 

α. Εμπορική εταιρεία, β. συνεταιρισμός, γ. 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.),δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,ε. 

δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:- δεν τους έχει 

ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,- δεν έχει ανατεθεί από το κράτος 

αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,- δεν επιχορηγείται η λειτουργία 

τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων που ορίζει ο Νόμος 4887/22.( άρθρο 22&25). 

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου 

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί 

να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την 

προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού 

δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. 

Ποσά Ενίσχυσης 

- Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ 

μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα 

είδη ενισχύσεων. 

- Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες 

και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί:- τα 3 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις 

της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της 

δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση των 

ενισχύσεων για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης- τα 5 

εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. 

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 

δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση 

και τα 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. 


