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Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων
τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων

Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής
ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4)
τουλάχιστον αστέρων.

Επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης
μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν
διακόψει τη λειτουργία τους, με την
προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν
έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι,
μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού
ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε
κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον
αστέρων.

Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, μόνο για
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

 

Σκοπός του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε
ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και
τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της
Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό
ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών
οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping),
τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε
κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

Ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης
μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός
χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3)
τουλάχιστον αστέρων 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό
σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό
ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo
hotels)

I. Βασικές Πληροφορίες

II. Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια 
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Γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

Β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

Α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού

Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων
τεχνικών γνώσεων.
Τα συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και
εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων
αποτυπωμένη σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και
αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, 
β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, και 
γ. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης διατηρείται στη συγκεκριμένη
ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών για μεγάλες, τεσσάρων (4)
τουλάχιστον ετών για μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) τουλάχιστον ετών για μικρές
επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της

III. Επιλέξιμες Δαπάνες 
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i. Περιφερειακών Ενισχύσεων

Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς
και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη
διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα,
καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού,
όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης.
Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών
μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση
ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός
περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης. 
Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων.



Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες
προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας.
υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (Α.Π.Ε.).
Δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας
υψηλής απόδοσης από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. 
Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών
συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων
χώρων.

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:
Εμπορική εταιρεία
Συνεταιρισμός
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ)
Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.)
Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις
διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
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 του άρθρου 22.

Δαπάνες για ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
Δαπάνες για επαγγελματική
κατάρτιση.
Δαπάνες για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Δαπάνες για επαγγελματική
κατάρτιση.
Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε
εμπορικές εκθέσεις.
Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων
σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων
με αναπηρία.
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ii. Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 

IV. Δικαιούχοι



Τύπος
Επιχείρησης

Συνεταιρισμοί,
Κοιν.Σ.Επ.,

κλπ.

Πολύ
μικρές

Μικρές Μεσαίες Μεγάλες

Ελάχιστος
Προϋπολογισμός

50.000€ 100.000€ 250.000€ 500.000€ 1.000.000€

V. Μέγιστα Ποσά Ενίσχυσης 

VI. Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων 
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Ως επιλέξιμο κόστος ορίζεται το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα όλων των
επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο. Συγκεκριμένα:

Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για όλα τα είδη ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για τις ενισχύσεις της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης
απασχόλησης,
Τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Αθροιστικά

Τα είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000€) για μεμονωμένη επιχείρηση.
Τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000€) για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Συνολική ενίσχυση για επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Τα εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€) για μεμονωμένη επιχείρηση.



Κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων για την απόκτηση καινούργιου
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Τα είδη ενίσχυσης από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν τα επιλέξιμα επενδυτικά
σχέδια είναι:

Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων
προ φόρου κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που
δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Επιδότηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

VII. Είδη Ενίσχυσης
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Σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027
ορίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης που θα λαμβάνει το εκάστοτε επενδυτικό
σχέδιο, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης.

VIII. Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων
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IX. Ποσοστά Ενίσχυσης

X. Χαρακτήρας Αρχικής Επένδυσης

Δημιουργία νέας μονάδας 
Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν
έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης
μονάδας 

Σύμφωνα με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να
πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις ώστε να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα
Αρχικής Επένδυσης και να λάβουν την ενίσχυση για δαπάνες περιφερειακού χαρακτήρα.
 
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: 

Τα ποσοστά ενίσχυσης που δικαιούνται ανά μορφή ενίσχυσης οι επιχειρήσεις παρατίθενται
παρακάτω:
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Στην περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος θα
ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο
εντός οκτώ (8) ημερών.

XII. Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Φορέων

XI. Αιτήσεις - Υποβολή, Αξιολόγηση, Έλεγχος
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1. Από τον χρόνο έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, οφείλετε να τηρείτε
διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα εάν το επιλέξιμο
κόστος δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
2. Διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. 
3. Το διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά από την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας του ορίζεται στα έξι (6) έτη. Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
(leasing), το παραπάνω διάστημα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση
μίσθωσης
4. Οι φορείς, μετά από την υπαγωγή τους στο καθεστώς και μέχρι τη λήξη του διαστήματος
τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, οφείλουν:
a.Να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής. 
b.Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης.
c.Να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης.

Στην προσπάθεια επιτάχυνσης ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίών εντός 30 ή 45 ημερών, ανάλογα
με τη μέθοδο αξιολόγησης που ορίζει στην προκήρυξή του το εκάστοτε καθεστώς ενίσχυσης. 

Υποβολή αίτησης - Η αίτηση υπαγωγής και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν).

Αξιολόγηση αίτησης - Η διενέργεια αξιολόγησης
των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνει τον
έλεγχο νομιμότητας, την αξιολόγηση εύλογου
κόστους, καθώς και τον έλεγχο δεικτών
βαθμολογίας.

Έλεγχος αίτησης - Τα επενδυτικά σχέδια ελέγχονται
κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης και την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων -
Η διαδικασία αξιολόγησης και
έγκρισης θα γίνεται με τη συγκριτική
μέθοδο και το αποτέλεσμα θα
ανακοινώνεται εντός σαρανταπέντε
(45) ημερών από την ημερομηνία λήξης
του καθεστώτος.

Για τον έλεγχο πιστοποίησης του
σχεδίου, ο φορέας της επένδυσης
δύναται να τον αναθέσει σε ιδιωτικό
ορκωτό ελεγκή

https://www.qbc.gr/ypiresies-eswterikou-elegxou/


Τα στοιχεία υποβάλλονται
μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος του Αναπτυξιακού
Νόμου (ΠΣ-Αν).

Για τα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω του ποσού
των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ,
συνδυαστικά με τα απαραίτητα στοιχεία
υποβάλλεται έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Η παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης
των επενδυτικών σχεδίων διενεργείται ετησίως με την αποστολή στοιχείων από τους φορείς
των επενδυτικών σχεδίων στην αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη
συμπλήρωση κάθε έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του
προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

XIII. Παρακολούθηση Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
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d.Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). 
e.Να μην μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν
ενίσχυσης, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα καινούρια,
κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της
παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. 
f.Να μην μεταβάλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση
του αρμόδιου οργάνου και υπό τους όρους της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια
περιφέρεια, εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση.
g.Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης μετά από την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τη λήξη τήρησης των μα-
κροχρόνιων υποχρεώσεων.
h.Να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία, ή αποσχίσουν
κλάδο στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς προ-
ηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας.
i.Να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα,
στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρικής τους σύνθεσης.
j.Να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους.
k.Να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν).
5. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο παρόν, διατηρούν λεπτομερείς
φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, προκειμένου
να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να
ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από την
ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.



QBC - Quality Business Consultants

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε
να επικοινωνήσετε μαζί μας:

QBC | Elevating your business

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email επικοινωνίας

216 900 7576
info@qbc.gr

qbc.gr

Στην QBC, όραμά μας είναι να  καταφέρουμε να κάνουμε τη διαφορά στην παροχή Συμβουλευτικών και
παράπλευρων υπηρεσιών.

Αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε τις
επιχειρήσεις, μέσα από τη συνεργασία μας, να
δημιουργήσουν την προστιθέμενη αξία που
στοχεύουν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Με στόχο την ευημερία και κερδοφορία της
επιχείρησής σας προσφέρουμε Συμβουλευτικές,
Φορολογικές, Λογιστικές, Ελεγκτικές,
Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και
Χρηματοδοτικές υπηρεσίες.

Η QBC διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και
εμπειρία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες
σας υποστηρίζουν από την ένταξή σας στον νέο
Αναπτυξιακό Νόμο μέχρι και την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων που θα πρέπει να
πληροίτε κατά τον ετήσιο έλεγχο.

Συμβουλευτική για την ένταξή σας στον Αναπτυξιακό

Σας καθοδηγούμε με στόχο τη λήψη της υψηλότερης δυνατής ενίσχυσης, σας υποστηρίζουμε στην
κατάρτιση του επενδυτικού σας σχεδίου και στην υποβολή και παρακολούθηση της αίτησής σας. 

Συμβουλευτική στη διαχείριση της ληφθείσας ενίσχυσης

Σας υποστηρίζουμε να πετύχετε τη βέλτιση κατανομή της επιχορήγησης για την επίτευξη των
στόχων σας, καθώς και την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Είναι σημαντικό η επιχορήγηση
να διανεμηθεί στις επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές ορίζονται στο επενδυτικό σας σχέδιο.

Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων

Η QBC διαθέτει οργανωμένο λογιστήριο το οποίο στελεχώνεται με έμπειρο και καταρτισμένο
προσωπικό.

Συμβουλευτική στην παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων

Σας υποστηρίζουμε καθ'όλη τη διάρκεια του έτους για την διατήρηση λεπτομερών φακέλων με τις
πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, προκειμένου να διαπιστωθεί η
πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής κατά τον ετήσιο έλεγχο.

tel:2169007576
https://www.qbc.gr/
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