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Επιδοτήσεις έως 55% για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων 

– Επιδοτούμενοι κλάδοι από τον Αναπτυξιακό Νόμο 

 
Επιδοτήσεις έως 55% και ύψους έως €10.000.000 προσφέρουν τα καθεστώτα του 
Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. 

 
 Ενδεικτικοί κλάδοι και δραστηριότητες που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα επιδοτήσεων 

 
Τουρισμός 

• Ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχείων 
τουλάχιστον 3* 

• Ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμός camping 
τουλάχιστον 3* 

• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός σε 
παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια 
τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται 
σε κατηγορία τουλάχιστον 2* 

• Τουριστικές Εγκαταστάσεις 
(συνεδριακά κέντρα, κέντρα 
θαλασσοθεραπείας, κέντρα 
αναζωογόνησης - spa) 

Μεταποίηση 

• Παραγωγή χυμών φρούτων και 
λαχανικών 

• Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και 
αλευρωδών προϊόντων 

• Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, 
κουσκούς και παρόμοιων 
αλευρωδών προϊόντων 

• Ποτοποιία - Ζυθοποιία - Παραγωγή 
Οίνου 

• Μονάδες παραγωγής 

κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων 
με βάση το κρέας, αλλαντικών, 
μονάδες διαχείρισης ζωικών 
υποπροϊόντων, σφαγεία, 
τεμαχιστήρια 

• Μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και 
παραγωγής γαλακτοκομικών 
προϊόντων 

• Ελαιοτριβεία, ραφιναρίες 
ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, 
μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων 
ελαιών 

• Παραγωγή αλεύρων, ξήρανση 
δημητριακών, επεξεργασία για 
παραγωγή βύνης, αμύλου, 
γλουτένης 

• Επεξεργασία νέων –εναλλακτικών – 
καινοτόμων καλλιεργειών 
(ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, 
κρανιά, αλόη κ.λπ.). 

• Άνθη (τυποποίηση και εμπορία 
ανθέων). 

 
Αθλητισμός - Υγεία 

• Γήπεδα (4×4, 5×5 κ.λπ.) 
ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, 
αντισφαίρισης κ.λπ. 

• Κολυμβητήρια (πισίνες) 

• Κέντρα αποθεραπείας και 
αποκατάστασης 

 

Αποθήκευση 

• Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση 
της αλυσίδας εφοδιασμού προς 
τρίτους (logistics) 

Φάρμακα 

• Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και φαρμακευτικών 
παρασκευασμάτων 

• Μονάδες επεξεργασίας για τελικά 
προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης 

 

 

 

 

Πρωτογενής Τομέας 

• Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων 
και παραγωγικών συστημάτων 
φυτικής παραγωγής 

• Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 
βοοτροφικές ή χοιροτροφικές ή 
αιγοπροβατοτροφικές ή 
πτηνοτροφικές μονάδες 
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Πληροφορική 

• Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

• Κατασκευή μονάδων μνήμης 

• Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 

• Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες - δικτυακές 
πύλες 

 

Είδη ενισχύσεων που προβλέπονται από τον νέο Αναπτυξιακό νόμο 
 

• Φορολογική απαλλαγή 

• Επιχορήγηση δαπανών του επενδυτικού σχεδίου 

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

• Επιδότηση κόστους για νέες θέσεις εργασίας  

 Μέγιστο ποσό επιδότησης: έως €10.000.000. 

  

Επιλέξιμες δαπάνες ενισχύσεων 
 

• Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου. 

• Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού, τεχνικών 
εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης. 

• Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων. 

• Μισθολογικό κόστος 

• Εξοπλισμός και συστήματα μηχανοργάνωσης 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

• Συστήματα ERP – CRM 

• Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση 
λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης. 

 


