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ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 
 
 
Α. Σκοπός  

Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της 

μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των 

επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, 

παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή 

ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην 

εγχώρια και διεθνή αγορά. 

 

Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 

Αυτά που εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών 

προϊόντων. 

 

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 (δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενισχύσεις για 

συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις)  

9. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση 

10. Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση   

11. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, 
συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  (Α.Π.Ε.), 
παραγωγή ενέργειας από 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 τον Πίνακα 1. 

Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης παρέχονται σε ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και 

συγκεκριμένα σε επενδυτικά σχέδια που:  

1. Yλοποιούνται σε ειδικές περιοχές και συγκεκριμένα σε: α. Ορεινές περιοχές εκτός Αθηνών, β. 

Περιοχές με απόσταση έως 30 χλμ. από τα σύνορα, γ. Νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, 

δ. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.),  Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), Τεχνολογικά 

Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.), Οργανωμένοι Υποδοχείς 

Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), ε. Περιοχές που έχουν πληγεί 

από φυσικές καταστροφές 

2. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους 

3. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.  

 

 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Οι κατηγορίες δαπανών 8 – 11 μπορούν να ενισχυθούν επιπλέον και συμπληρωματικά,  

σύμφωνα με τον Πίνακα 2 που ακολουθεί. 

Επιχορήγηση Λοιπές ενισχύσεις Επιχορήγηση Λοιπές ενισχύσεις Επιχορήγηση Λοιπές ενισχύσεις

- 40% ή 45% ή 50% - 48% ή 54% ή 60% 56% ή 63% ή 70% 70%

- 32% ή 36% ή 40% - 40% ή 45% ή 50% 48% ή 54% ή 60% 60%

- 40% ή 45% ή 50% - 48% ή 54% ή 60% 56% ή 63% ή 70% 70%

- 32% ή 36% ή 40% - 40% ή 45% ή 50% 48% ή 54% ή 60% 60%

- 40% ή 45% ή 50% - 48% ή 54% ή 60% 56% ή 63% ή 70% 70%

- 40% ή 45% ή 50% - 48% ή 54% ή 60% 56% ή 63% ή 70% 70%

- 40% ή 45% ή 50% - 48% ή 54% ή 60% 56% ή 63% ή 70% 70%

- 32% ή 36% ή 40% - 40% ή 45% ή 50% 48% ή 54% ή 60% 60%

Δυτικός Τομέας Αθηνών - 12% ή 13,5% ή 15% - 20% ή 22,5% ή 25% 28% ή 31,5% ή 35% 35%

Δυτική - Ανατολική Αττική - 20% ή 22,5% ή 25% - 28% ή 31,5% ή 35% 36% ή 40,5% ή 45% 45%

Πειραιάς, Νήσοι - 20% ή 22,5% ή 25% - 28% ή 31,5% ή 35% 36% ή 40,5% ή 45% 45%

- 40% ή 45% ή 50% - 48% ή 54% ή 60% 56% ή 63% ή 70% 70%

- 32% ή 36% ή 40% - 40% ή 45% ή 50% 48% ή 54% ή 60% 60%

- 24% ή 27% ή 30% - 32% ή 36% ή 40% 40% ή 45% ή 50% 50%

- 32% ή 36% ή 40% - 40% ή 45% ή 50% 48% ή 54% ή 60% 60%

Πίνακας 1: Περιφερειακές Ενισχύσεις του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» 

Θεσσαλία

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Δυτική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Ιόνια Νησιά

Βόρειο Αιγαίο

Περιφέρειες (NUTS 2)/ Περιφερειακές Ενότητες (NUTS 3)

*Τα αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων ανά περιφέρεια, μέγεθος επιχείρησης και είδος ενίσχυσης, αφορούν τις ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων  

Εντάσεις περιφερειακών ενισχύσεων

Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις

*Δεν ενισχύεται ο Βόρειος, Κεντρικός και Νότιος Τομέας Αθηνών

Πελοπόννησος

Νότιο Αιγαίο

Δυτική Ελλάδα

Κρήτη



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιχορήγηση Λοιπές Ενισχύσεις Επιχορήγηση Λοιπές Ενισχύσεις Επιχορήγηση Λοιπές Ενισχύσεις

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε 

εμπορικές εκθέσεις

Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη 

συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση
- - - 50% 50% 50% 10% - Αναμένεται

Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

1. Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, 2. Λειτουργικές δαπάνες 

εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, 3. Δαπάνες συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, 4. Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές 

έμμεσες δαπάνες 

- 50% ή 60% - 60% ή 70% 70% 70% 10% - Αναμένεται

Α) Μισθολογικές δαπάνες εργαζομένων σε μειονεκτική θέση - 50% - 50% 50% 50% - -

B) Μισθολογικές δαπάνες εργαζομένων με αναπηρία - 75% - 75% 75% 75% - -

Γ) Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία - 100% - 100% 100% 100% - -

Δ) Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων σε μειονεκτική 

θέση
- 50% - 50% 50% 50% - -

Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης

Πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί 

το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης
- 30% - 45% - 40% - 55% 50% - 65% 50% - 65% 5% 100.000 € Αναμένεται

Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή 

ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.

Αναγκαίες πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες σε εξοπλισμό για να 

λειτουργήσει μια εγκατάσταση ως εγκατάσταση συμπαραγωγής 

ενέργειας υψηλής απόδοσης ή για να αναβαθμίσει την απόδοση, σε 

περίπτωση που έχει ήδη επιτύχει το όριο υψηλής απόδοσης   

- 45% - 60% - 55% - 70% 65% - 80% 65% - 80% 5% - Αναμένεται

Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές

Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και παραγωγή 

θερμότητας/ ψύξης από Α.Π.Ε. για ιδία χρήση. Επιλέξιμες είναι οι 

πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον αφορούν αποκλειστικά 

νέες εγκαταστάσεις. 

- 30% - 60% - 40% - 70% 50% - 80% 50% - 80% 20% - Αναμένεται

Δαπάνες για την αποκατάσταση 

μολυσμένων χώρων

Δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης 

μολυσμένων χώρων
- 50% - 50% 50% 50% 5% - Αναμένεται

Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών 

συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης

Πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την

κατασκευή, επέκταση και ανακαίνιση μιας ή περισσότερων μονάδων 

παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν 

αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

- 45% - 60% - 55% - 70% 65% - 80% 65% - 80% 20% - Αναμένεται

Δαπάνες για ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

Πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να 

πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες 

δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης 

- 35% - 50% - 45% - 60% 55% - 70% 55% - 70% 40% - Αναμένεται

Πίνακας 2: Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»  

Ενισχύσεις για εργαζομένους σε 

μειονεκτική θέση
Αναμένεται

Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις

Εντάσεις ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών

% επί του ενισχυόμενου

κόστους ΠΕ

Ανώτατα όρια ενίσχυσης

% επί του συνολικού 

ενισχυόμενου 

κόστους

Κατηγορία δαπάνης Τι περιλαμβάνει

Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε ΜμΕ
Αναμένεται

Ποσό
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δαπάνες που αφορούν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για 

επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
5% 50.000 €50%- - - 50% 50%
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Ε. Ελάχιστος προϋπολογισμός επένδυσης 

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

μέγεθος του φορέα σε: 

α. 50.000 € για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς/ Αστικούς 
Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 

β. 100.000 €  για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

γ. 250.000 € για τις μικρές επιχειρήσεις 

δ. 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις 

ε. 1.000.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.  
 

ΣΤ. Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων 

Η προκήρυξη του καθεστώτος γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους, με 

διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους 3 μήνες χωρίς να προβλέπεται παράταση. 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 45 ημερών από τη λήξη 

της προκήρυξης. 

 

 

 

Γιώργος Τερζάκης, 

 

Business Development 

ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
 


