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2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται 
το είδος και η έκταση των έργων που εντάσσονται στον 
εκσυγχρονισμό των τουριστικών οργανωμένων κατα-
σκηνώσεων (campings), ώστε ο εκσυγχρονισμός να θε-
ωρείται ολοκληρωμένης μορφής.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 91

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση 
τουριστικών επενδύσεων που αφορούν σε εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και 
ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών 
της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμι-
κών, θρησκευτικών.

Άρθρο 92

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς του Υποκεφαλαίου Ι΄, 
επενδυτικά σχέδια αφορούν σε εγκαταστάσεις:

α. ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέ-
ντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά 
κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού του-
ρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού 
τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, 
κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού 
αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκι-
νητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 
(Α΄155),

β. αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού 
ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,

γ. τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου 
Glamping,

δ. καταδυτικού τουρισμού, σύμφωνα με τον ν. 4688/ 
2020 (Α΄ 101).

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται, πρέπει να 
έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, 
κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται 
να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της 
παρ. 2 του άρθρου 93.

Άρθρο 93

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά 
σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων 
επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του 
άρθρου 6.

2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερει-
ακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν 
καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυ-
θούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες 
κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών 
ενισχύσεων του Παραρτήματος Β΄:

α. τις δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜΜΕ 
της παρ. 1,

β. τις δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
γ. τις δαπάνες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής από-

δοσης από Α.Π.Ε. της παρ. 8,

δ. τις δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές της παρ. 9,

ε. τις δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,

στ. τις δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων 
της παρ. 11,

ζ. τις δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίη-
σης αποβλήτων της παρ. 12,

η. τις δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης της παρ. 13,
θ. τις δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 

της παρ. 14 και
ι. τις δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτι-

κή θέση και εργαζομένων με αναπηρία της παρ. 15 του 
Παραρτήματος Β΄.

Άρθρο 94

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος 
ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, 
της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μί-
σθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται 
στην παρ. 1 το άρθρου 9. Για τις μεσαίες και μεγάλες επι-
χειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα 
πλην της επιχορήγησης.

2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπά-
νες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα 
ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενι-
σχύσεων ως εξής:

α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα πο-
σοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της 
επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επι-
χορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του 
ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο 
της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό 
(100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ αυτής που 
χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνη-
τρα της παρ. 1 χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό 
(80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 
τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό 
(100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ΄ αυτής που 
χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

3. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την 
παρ. 2 χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποι-
ούνται σε:

α. ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συ-
νιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Αθήνας,

β. περιοχή σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων 
από τα σύνορα,

γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων 
εκατό (3.100) κατοίκων,

δ. κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 735Τεύχος A’ 16/04.02.2022

ε. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστρο-
φές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής 
Κρατικής Αρωγής.

4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπά-
νες της παρ. 2 του άρθρου 93 παρέχονται στο ανώτατο 
προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ., όπως αναγράφεται 
στο Παράρτημα Β΄.

5. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί 
σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος 
δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των δέκα εκατομμυρίων 
(10.000.000) ευρώ.

Άρθρο 95

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος αυτού είναι όλες οι επιχει-
ρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 96

Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Δι-
εύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας 
Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θρά-
κης και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματι-
σμού των Περιφερειών της Χώρας κατά τις διακρίσεις 
του άρθρου 17.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο 
της συγκριτικής αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται 
στο άρθρο 19.

Άρθρο 97

Εξουσιοδότηση προς καθορισμό

ειδικού πλαισίου καθεστώτος

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται οι 
προδιαγραφές και οι όροι που πρέπει να πληρούν επεν-
δυτικά σχέδια του παρόντος.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Άρθρο 98

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση 
μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε κλάδους 
της οικονομίας, προκειμένου, με την υλοποίησή τους, 
να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στις τοπικές 
οικονομίες.

Άρθρο 99

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Στο καθεστώς του Υποκεφαλαίου ΙΑ΄ υπάγονται 
επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 5, ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών των οποίων υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών 
που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων α) της αγρο-
διατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης 

γεωργικών προϊόντων - αλιείας των άρθρων 65 έως 71, 
β) της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων των άρθρων 
84 έως 90 και γ) των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
των άρθρων 91 έως 97.

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να 
έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, 
κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται 
να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της 
παρ. 2 του άρθρου 100.

Άρθρο 100

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά 
σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων 
επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του 
άρθρου 6.

2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερει-
ακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν 
καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να ενισχυ-
θούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες 
κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών 
ενισχύσεων του Παραρτήματος Β΄:

α. δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜμΕ της 
παρ. 1,

β. δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
γ. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής 

απόδοσης από Α.Π.Ε. της παρ. 8,
δ. δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές της παρ. 9,
ε. δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
στ. δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων της 

παρ. 11,
ζ. δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 

αποβλήτων της παρ. 12,
η. δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης της παρ. 13,
θ. δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις 

της παρ. 14,
ι. δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική 

θέση και εργαζομένων με αναπηρία της παρ. 15 του 
Παραρτήματος Β΄,

ια. δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της παρ. 3,
ιβ. δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ της παρ. 4 και
ιγ. δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτο-

μίας για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις της παρ. 5 του 
Παραρτήματος Β΄.

Άρθρο 101

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματι-
κά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής 
απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματο-
δοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κό-
στους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9. Για τις μεσαίες και 
μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα 
ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.

2. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπά-
νες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα 
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ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενι-
σχύσεων ως εξής:

α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα πο-
σοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της 
επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επι-
χορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του 
ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο 
της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό 
(100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ΄ αυτής που 
χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα κίνη-
τρα της παρ. 1 χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό 
(80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, 
τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό 
(100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ΄ αυτής που 
χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

3. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την 
παρ. 2 χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποι-
ούνται σε:

α. ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποί-
ηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που 
συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Αθήνας,

β. περιοχές σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων 
από τα σύνορα,

γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων 
εκατό (3.100) κατοίκων,

δ. κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
ε. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστρο-

φές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής 
Κρατικής Αρωγής.

4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες 
της παρ. 2 του άρθρου 100 παρέχονται στο ανώτατο 
προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ., όπως αναγράφεται 
στο Παράρτημα Β΄.

5. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί 
σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος 
δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των δέκα εκατομμυρί-
ων (10.000.000) ευρώ πλην της περίπτωσης χορήγησης 
της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής που δεν 
μπορεί να υπερβεί το όριο των είκοσι εκατομμυρίων 
(20.000.000) ευρώ.

Άρθρο 102

Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς 
επενδυτικών σχεδίων δύνανται να κάνουν χρήση της 
διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής 
Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτή προβλέ-
πεται στο άρθρο 9 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237) για την 
προσέλκυση των στρατηγικών επενδύσεων, χωρίς τις 
προβλεπόμενες στον νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής. 
Οι φορείς των ως άνω σχεδίων δεν μπορούν να κάνουν 
χρήση καμίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων του 
οικείου νόμου.

Άρθρο 103

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι όλες οι επι-
χειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 104

Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής στο παρόν καθεστώς επεν-
δυτικών σχεδίων υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιω-
τικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδι-
ωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο 
της άμεσης αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο 
άρθρο 19.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ

Άρθρο 105

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση 
του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται 
στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες 
αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλί-
μακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων 
προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται 
αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής 
αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της 
εξωστρέφειας.

Άρθρο 106

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Στο καθεστώς του Υποκεφαλαίου ΙΒ΄ υπάγονται 
επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
5, που εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγι-
κών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές 
υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και 
αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιη-
μένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).

2. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρω-
μένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης κατά την έννοια 
της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται να περιλαμβά-
νουν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του 
άρθρου 107.

3. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και 
επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν την προϋπόθεση 
του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης της 
παρ. 1 του άρθρου 16, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν δα-
πάνες οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες δαπανών 
της παρ. 3 του άρθρου 107.

Άρθρο 107

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέ-
δια ενισχύονται για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών 
του άρθρου 6.


