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«4. Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από 
τμήματα ή σχολές κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου υποβάλλονται σε διαδικασία πιστοποίησης, η 
οποία ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.12.2021. 
Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν επέρχονται για τα 
προγράμματα σπουδών του προηγούμενου εδαφίου οι 
επιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο 
για τα μη πιστοποιημένα προγράμματα. Τα προηγού-
μενα εδάφια εφαρμόζονται και για τα προγράμματα 
σπουδών, τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 4 περ. α΄ του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70). Με απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων η προθεσμία του πρώτου εδαφίου 
δύναται να παραταθεί από τη λήξη της για χρονικό διά-
στημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.».

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από την 31η.12.2021.

Άρθρο 153

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης

και Ασύλου - Τροποποίηση της παρ. 1

του άρθρου 4 του ν. 4258/2014

1. Στην περ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4258/2014 
(Α΄94) προστίθεται εξαίρεση από την υποχρέωση οριο-
θέτησης των υδατορεμάτων για τις δομές της παρ. 4 του 
άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (A΄ 51) και 
η περ. 7 τροποποιείται ως ακολούθως:

«1.7. Για έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν 
σκοπούς Εθνικής Άμυνας, για την κατασκευή δομών της 
παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 
(A΄ 51) και τα συνοδά αυτών έργα όπως, ενδεικτικά, οδοί 
πρόσβασης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης 
λυμάτων, καθώς και έργα ή δραστηριότητες που απαι-
τούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστρο-
φών κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011.».

2. Για τα έργα και τις δραστηριότητες του πεδίου 
εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 170613/2013 (Β΄ 2505) κοι-
νής υπουργικής απόφασης, που κατατάσσονται στην 
υποομάδα «Έργα οδοποιίας» της 1ης ομάδας «Έργα χερ-
σαίων και εναέριων μεταφορών» του Παραρτήματος Ι 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), τα οποία 
αποτελούν συνοδά έργα εγκατάστασης δομών της παρ. 
4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, 
αρμόδια για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπου στην ως άνω, υπ’ 
αριθμ. 170613/2013 κοινή υπουργική απόφαση αναφέ-
ρεται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδια-
σμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας, σε θέματα 
έργων και δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου, 
νοείται εφεξής η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου.

3. Πράξεις παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ 
βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στα 
οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν δομές της 
παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, 
που έχουν λήξει ή θα λήξουν, παρατείνονται αυτοδικαίως 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 154

Παραρτήματα Α΄ και Β΄

Προσαρτώνται στον παρόντα νόμο και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα αυτού τα Παραρτήματα Α΄ και Β΄.

Άρθρο 155

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου και των Παραρτημάτων 
του αρχίζει με τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγο-
νται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, 
με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4.

2. Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του 
παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια : Α. Με βάση τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 651/2014:

α) Στον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 
43 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 
κατά κατηγορία,

β) στον τομέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται 
στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
651/2014, κατά κατηγορία,

γ) στον τομέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζε-
ται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 651/2014, σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τη 
βιομηχανία άνθρακα,

δ) στον τομέα της ναυπηγίας,
ε) στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών 

ενέργειας, με την επιφύλαξη της περ. α΄ της παρ. 4,
στ) στον τομέα μεταφορών (και της συναφούς υποδο-

μής), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014, κατά κατηγορία.

Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων - Κωδικ. Αριθμοί Δραστηριότητας 
2008» [υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 2149) 
και Εγκ./Πολ. 1133/2008], και με την επιφύλαξη των άρ-
θρων 52 έως 58:

-02- Δασοκομία και Υλοτομία.
-05- Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη.
-06- Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
-09.1- Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντλη-

ση πετρελαίου και φυσικού αερίου και
-09.90.11- Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή 

λιθάνθρακα και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται 
με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα.

-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός 
των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού απο-
κλειστικά με χρήση Α.Π.Ε.

-41- Κατασκευές κτιρίων.
-42- Έργα πολιτικού μηχανικού.

shouz
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-43- Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
-45- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανο-

κίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
-46- Χονδρικό εμπόριο, με την επιφύλαξη της περ. ζ) 

της παρ. 4.
-47- Λιανικό εμπόριο.
-49- Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών.
-52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μετα-

φορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της περ. β) της 
παρ. 4.

-55- Καταλύματα, με την επιφύλαξη της περ. γ) της 
παρ. 4.

-56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
-64- Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
-65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 

ταμεία.
-66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπι-

στωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριό-
τητες.

-68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, με την επιφύλαξη 
της περ. ι΄ της παρ. 4.

-69- Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
-70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - δραστη-

ριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότη-

τες μηχανικών – με την επιφύλαξη της περ κ) της παρ. 4.
-73- Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
-75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
-77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
-78- Δραστηριότητες απασχόλησης.
-79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γρα-

φείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσε-
ων και συναφείς δραστηριότητες.

-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευ-
νας.

-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια 
και εξωτερικούς χώρους.

-82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμμα-
τειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.

-84- Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοι-
νωνική ασφάλιση.

-85- Εκπαίδευση.
-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρού-

μενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και 
ιατρικού τουρισμού, με την επιφύλαξη της περ. ε) της 
παρ. 4.

-87- Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύμα-
τος, εξαιρούμενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού 
υγείας και ιατρικού τουρισμού, με την επιφύλαξη της 
περ. ε) της παρ. 4.

-88- Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς πα-
ροχή καταλύματος.

-90- Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέ-
δαση.

-91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με την 
επιφύλαξη της παρ. 3.

-92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.

-93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη της υπο-
περ. ζζ΄ της περ. γ΄ και της περ. στ΄ της παρ. 4.

-94- Δραστηριότητες οργανώσεων.
-95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών 

ατομικής ή οικιακής χρήσης.
-96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 

υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της υποπερ. ζζ΄ της περ. 
γ) και της περ. η) της παρ. 4.

-97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οι-
κιακού προσωπικού.

-98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφο-
ρούν στην παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρε-
σιών για ίδια χρήση.

-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φο-
ρέων.

3. Στον μη υπαγόμενο στα καθεστώτα ενισχύσεων του 
παρόντος ΚΑΔ -91- κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι δρα-
στηριότητες:

α. 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών), β. 91.02 (Δρα-
στηριότητες μουσείων).

4. Στους μη υπαγόμενους στον παρόντα νόμο τομείς 
της παρ. 2, ενισχύονται κατ` εξαίρεση τα παρακάτω επεν-
δυτικά σχέδια:

α. Στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών 
ενέργειας, κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά 
σχέδια:

αα) μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημέ-
νης ισχύος μέχρι 15 MW, σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 και τον ν. 3468/2006 
(Α΄ 129),

αβ) μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής από-
δοσης από Α.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014,

αγ) υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. στο Ηλεκτρικό Σύστημα 
της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμα-
στική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση 
του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης – Αττι-
κής, καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
651/2014,

αδ) παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014,

αε) ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρ-
μανσης και τηλεψύξης, σύμφωνα με τον  ν. 4342/2015 
(Α΄ 143) και το άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
651/2014,

αστ) παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία 
δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκει-
νται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα 
με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014, 
καθώς και μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παρα-
γωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε 
μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία 
δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε 
υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το 
άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014.

β) Στον τομέα των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά 
δραστηριοτήτων κατ` εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:
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βα) 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μα-
ρίνων)], ββ) 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατο-
δρομίων) και,

βγ) 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση 
της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)].

βδ) 52.21.24.00 [Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης]. Ενι-
σχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση 
ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτι-
κής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας 
σαράντα (40) τουλάχιστον θέσεων, επιπλέον εκείνων που 
επιβάλλει ο Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των 
μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του 
κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμε-
τάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων 
σταθμών αυτοκινήτων.

βε) 52.21.26.01 (Υπηρεσίες επαναφόρτισης Συσσω-
ρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων), για επενδυτικά σχέδια 
που υλοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές.

γ) Στον τομέα του τουρισμού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται 
στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:

γα) Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων 
τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

γβ) εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενο-
δοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 
κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλ-
θει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας 
ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης 
επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής 
της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων 
τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε 
κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

γγ) επέκτασης και εκσυγχρονισμού 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 ολο-
κληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία 
τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

γδ) ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκλη-
ρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκη-
νώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζο-
νται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων και 
glamping,

γε) ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορ-
φής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων 
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανή-
κουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλά-
χιστον αστέρων,

γστ) σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζο-
νται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), εκτός του μέρους αυτών 
που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθω-
ση κτίρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι 
κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια,

γζ) εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, 
όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί 
λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκατα-
στάσεις ιαματικού τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής 
θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, 
κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης 

(spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορει-
βατικά καταφύγια και αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές 
ορίζονται στον ν. 4276/2014,

γη) εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού 
ή γεωτουρισμού,

γθ) ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως 
ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι 
η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων 
τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της 
τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα 
της επένδυσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του 
παρόντος,

γι) ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστι-
κών καταλυμάτων, εφόσον α) φέρουν διακριτικό τίτλο 
«ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδο-
σιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) 
ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν 
μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, 
ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα 
(30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό 
μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, γ) 
κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφω-
να με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του 
Υπουργού Τουρισμού και δ) διατηρούν  ελάχιστο αριθμό 
είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,

για) εγκαταστάσεων καταδυτικού τουρισμού.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Τουρισμού και των κατά περίπτωση συ-
ναρμόδιων Υπουργών, η οποία δεν μπορεί να τροποποι-
ηθεί πριν από την παρέλευση διετίας από την έκδοσή 
της, δύνανται να καθορίζονται περιοχές της Επικράτειας, 
οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής μιας ή 
περισσότερων υποπεριπτώσεων της περ. γ) ή και από 
είδη ενισχύσεων των καθεστώτων των υποκεφαλαίων 
Θ και Ι του Μέρους Β΄.

ε) Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνι-
κής μέριμνας κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά 
σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και 
αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 
10 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125) και επενδυτικά σχέδια για 
την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατό-
μων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου 
νόμου. Ομοίως, κατ’ εξαίρεση ενισχύονται  τα επενδυτικά 
σχέδια για την παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας - ΚΑΔ 
87.30.11.01.

στ) Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας κατ’ εξαί-
ρεση ενισχύονται οι κάτωθι κωδικοί αριθμοί δραστηρι-
ότητας (ΚΑΔ) του ΚΑΔ 93:

στα) 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 κ.λπ.) 
ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., 
και

στβ) 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).
ζ) Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου κατ’ εξαίρεση 

ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 
46.71.13.14 και 46.71.13.16 που υλοποιούνται στα νησιά, 
για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Ομοί-
ως, κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια του 
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ΚΑΔ 46.46 - Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊό-
ντων μόνο για το  καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματική 
Εξωστρέφεια».

η) Στον τομέα των άλλων δραστηριοτήτων παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα 
επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 96.01.19.02: Υπηρεσίες 
Μηχανικών Πλυντηρίων και 96.01.13.01: Υπηρεσίες Σι-
δερωτηρίου Ρούχων.

θ) Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ενισχύεται 
η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την 
παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτι-
κών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων.

ι) Στον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατ’ 
εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια του Κ.Α.Δ. 
68.32.13.00 για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης 
Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση 
και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) 
στρεμμάτων, μόνο για τα καθεστώτα «Δίκαιη Αναπτυξι-
ακή Μετάβαση» και «Επιχειρηματικότητα 360ο».

ια) Στον τομέα των δραστηριοτήτων μηχανικών κατ’ 
εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια του Κ.Α.Δ. 
71.20 για επιχειρήσεις τεχνικών δοκιμών και αναλύσε-
ων, μόνο για το καθεστώς «Έρευνα και Εφαρμοσμένη 
Καινοτομία».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το παρόν περιλαμβάνει τις δαπάνες που μπορούν να 
ενισχυθούν συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές 
ενισχύσεις.

1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε ΜμΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.).

1. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές 
συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και με-
σαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντι-
κείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε 
να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της 
επιχείρησης.

2. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέ-
ντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κό-
στους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού 
των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

2. Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό 
ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 22 
Γ.Α.Κ.).

1. Οι δαπάνες εκκίνησης αφορούν σε επενδυτικά σχέ-
δια υπό ίδρυση ή νεοσύστατων μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων.

2. Οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις 
εκατό (20%) του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών 
ενισχύσεων και έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις τα όρια αυτά διπλασιάζονται.

3. Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 
25 Γ.Α.Κ.).

1. Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανά-

πτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία από τις ακό-
λουθες κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται στον Γ.Α.Κ.: 
βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες 
σκοπιμότητας.

Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες του έργου έρευνας 
και ανάπτυξης αφορούν σε συγκεκριμένη κατηγορία 
έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

α) Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοι-
πό υποστηρικτικό προσωπικό, εφόσον απασχολούνται 
αποκλειστικά στο έργο,

β) δαπάνες κτιρίων, οργάνων και εξοπλισμού, εφόσον 
και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Για τα 
κτίρια, τα όργανα και τον εξοπλισμό που δεν χρησιμο-
ποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, 
επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης 
που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες 
υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές 
αρχές,

γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, καθώς και δαπά-
νες για συμβουλευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιού-
νται αποκλειστικά για το έργο,

δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές 
δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, 
εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο απο-
τέλεσμα του έργου,

ε) δαπάνες για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας.
2. Η ένταση της ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δα-

πανών ανέρχεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό 
(50%) για βιομηχανική έρευνα, είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) για πειραματική ανάπτυξη και πενήντα τοις εκατό 
(50%) για μελέτες σκοπιμότητας. Η εταιρεία δεν μπορεί 
να λαμβάνει άλλη ενίσχυση για το ίδιο έργο έρευνας και 
ανάπτυξης.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού εί-
κοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ενισχυόμενου 
κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού 
των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

4. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ (άρθρο 28 Γ.Α.Κ.).
1. Αυτές εξειδικεύονται ως ακολούθως:
α. Δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστα-

σία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων 
στοιχείων ενεργητικού,

β. δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευ-
σης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες ανάπτυ-
ξης και καινοτομίας και αποσπάται για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα από οργανισμό έρευνας και διάδοσης 
γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, σε νέες θέσεις που 
έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαι-
ούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό 
(ως «απόσπαση» θεωρείται η προσωρινή απασχόληση 
προσωπικού από τη δικαιούχο ενίσχυσης με δικαίωμα 
του προσωπικού να επιστρέψει στον προηγούμενο ερ-
γοδότη του),

γ. δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική 
κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της 
απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης 
άυλων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και της χρήσης 
προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν και υπο-




