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ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
 
 
Α. Σκοπός  

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης 

Μετάβασης με στόχο να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να επιτύχουν 

ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 

Αυτά τα οποία υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) και 

εντάσσονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.  

 

Γ. Επιλέξιμες δαπάνες 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται για τις παρακάτω 
κατηγορίες δαπανών: 
 

1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

2. Εκσυγχρονισμός μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια  

3. Αγορά του συνόλου ή μέρους των παγίων περιουσιακών στοιχείων (κτίρια,  

μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει   

4. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

5. Μεταφορά τεχνολογίας (αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας) 

6. Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και 

οργάνωσης της επιχείρησης 

7. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες προκύπτουν λόγω της υλοποίησης 

του επενδυτικού σχεδίου   

8. Δαπάνες ενισχύσεων προς ΜμΕ (επενδυτικές ενισχύσεις, δαπάνες για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και κάλυψη δαπανών 

συνεργασίας)  

9. Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης, 

ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές και συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, 

δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας και καινοτομίας για ΜμΕ) 

10. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση   

11. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (ενισχύσεις για υπέρβαση ενωσιακών 
προτύπων/ πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά ενωσιακά πρότυπα  και εκπόνηση 
περιβαλλοντικών μελετών, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγή 
ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), αποκατάσταση 
μολυσμένων χώρων, εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων). 
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Δ. Είδη και ένταση ενισχύσεων 

1. Τα είδη ενίσχυσης που μπορούν να ληφθούν είναι τα εξής: α. Επιχορήγηση, β. Φορολογική 

απαλλαγή, γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ. Επιδότηση κόστους 

δημιουργούμενης απασχόλησης. 

Να σημειωθεί ότι η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται αυτοτελώς, 
σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη ενίσχυσης τα οποία μπορούν να  παρασχεθούν και συνδυαστικά. 
  
2. Οι κατηγορίες δαπανών 1 – 7 ενισχύονται βάσει των ανωτάτων ορίων του Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων 2022 – 2027 σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος. 
 
3. Οι κατηγορίες δαπανών 8 – 11 ενισχύονται έως το ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού 
Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης του 
καθεστώτος. 
 
4. Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων έχουν δικαίωμα να κάνουν 
χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης χωρίς τις προβλεπόμενες στον νόμο αυτό 
διαδικασίες υπαγωγής.  
 

Δικαιούχοι ενισχύσεων 

α. Οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 

β. Οι Μεγάλες Επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, μόνο εφόσον οι επενδύσεις αυτές είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, υπό τον όρο ότι 

συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία εντός της ΕΕ έως το 2050 και 

στην επίτευξη συναφών περιβαλλοντικών στόχων, είναι απαραίτητες για τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας στο προσδιορισθέν έδαφος και δεν οδηγούν σε μετεγκατάσταση. 

 

Ε. Ελάχιστος προϋπολογισμός επένδυσης 

Το ελάχιστο επιλέξιμο κόστος επένδυσης ανά επενδυτικό σχέδιο προσδιορίζεται ανάλογα με το 

μέγεθος του φορέα σε: 

α. 100.000 €  για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

β. 250.000 € για τις μικρές επιχειρήσεις 

γ. 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις 

δ. 1.000.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.  
 

ΣΤ. Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων 

Η προκήρυξη του καθεστώτος γίνεται μία φορά ετησίως και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων 

εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του 

ελέγχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας 30 ημερών.  

Γιώργος Τερζάκης,  

Business Development 

NΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 


