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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Άρθρο 62 

Δικαιούχοι και υπαγόμενα επιχειρηματικά σχέδια 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι οι επιχειρήσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 6, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α. Είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις (κλάδοι 10 έως 33), 

β. υποβάλλουν προς αξιολόγηση, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής τους στρατηγικής, 

επιχειρηματικά σχέδια (business plan) με βάση τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες 

που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, 

γ. τα επιχειρηματικά σχέδια περιλαμβάνουν συνδυασμένες δράσεις για τον 

τεχνολογικό, διοικητικό και οργανωτικό τους εκσυγχρονισμό και την καινοτόμο και 

εξωστρεφή τους ανάπτυξη και μεγέθυνση, με αξιοποίηση εξειδικευμένου 

επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού και με στόχο την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά, και 

δ. το συνολικό επιλέξιμο κόστος κάθε επιχειρηματικού σχεδίου υπερβαίνει το ένα 

εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. 

Άρθρο 62Β 

Επιλέξιμες δαπάνες 

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια ενισχύονται ως προς 

το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8. 

2. Συμπληρωματικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο 

παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν για τις δαπάνες: 

α) των παρ. 1, 3, 4, 6 και 10 του άρθρου 9, 

β) αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή παραγωγής θερμότητας - ψύξης από 

ΑΠΕ για ιδία χρήση της παρ. 8 του άρθρου 9, 

γ) συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ της παρ. 7 του άρθρου 9. 

Άρθρο 63 

Είδος και ύψος ενίσχυσης 

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια ενισχύονται με το 

κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης 

απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 

10, λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και μέχρι του ποσού των 

δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. 

2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορηγούνται με βάση: 
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α. τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των 

δαπανών του άρθρου 8, 

β. τα ανώτατα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 11, για το σύνολο των εκτός περιφερειακών ενισχύσεων επιλέξιμων 

δαπανών. 

Άρθρο 64 

Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης 

Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων, στα οποία 

το συνολικό επιλέξιμο κόστος υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) 

ευρώ, μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της 

Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. 

Άρθρο 64Β 

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου 

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά, μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική 

Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, 

που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 14. 

3. Κατά την αξιολόγηση των ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων λαμβάνονται 

υπόψη η τεκμηρίωση της επίτευξης στόχων αύξησης της παραγωγικότητας, της 

εξωστρέφειας, της προστιθέμενης αξίας σε διεθνείς αλυσίδες, της απασχόλησης, του 

κύκλου εργασιών, της μεγέθυνσης, καθώς και των πρόσθετων ωφελειών που 

προβλέπεται να προκύψουν για την εθνική και την τοπική οικονομία, σύμφωνα με 

τους εθνικούς και περιφερειακούς στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής. 


