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ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια 5 κατηγοριών:

α) Ψηφιακός Μετασχηματισμός

β) Πράσινη Μετάβαση 

γ) Εξωστρέφεια

δ) Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας μέσω 
Συνεργασιών, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 

ε) Καινοτομία, Έρευνα & Ανάπτυξη



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της 
ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

1. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση, Διαμόρφωση 
γηπέδων 

2. Κτήρια αγορά/κατασκευή, Κτήρια χρήση
3. Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, Εξοπλισμός 

χρήση
4. Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση
5. Άυλα αγορά/κατασκευή, Άυλα χρήση
6. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό 

σχέδιο
7. Μετακινήσεις / Eξοδολόγια
8. Υπηρεσίες τρίτων
9. Αναλώσιμα
10.Λειτουργικά
11.Κόστος κεφαλαίων
12.Κεφάλαιο κίνησης
13.Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας 

(Marketing) 



Ποσοστά χρηματοδότησης
Τα δάνεια του ΤΑΑ συγχρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις
εταιρειών όλων των μεγεθών, σε βαθμό 50% του κόστους κάθε
επενδυτικού σχεδίου,

σε συνδυασμό με δανειακά κεφάλαια τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία
καλύπτουν τουλάχιστον το 30%. Η ιδιωτική συμμετοχή στη
συνέχεια, έρχεται να καλύψει το υπολειπόμενο 20%.



Η διαδικασία έγκρισης
Η τράπεζα συλλέγει και αξιολογεί τις επενδυτικές προτάσεις. Σε όσες εγκρίνονται,
προσθέτει τη δική της χρηματοδότηση και ενημερώνει το ΥΠΟΙΚ για να κινηθεί η
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο υποψήφιος επενδυτής τέλος,
συμπληρώνει με το δικό του ποσοστό συμμετοχής το συνολικό προϋπολογισμό.



Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 
4887/2022



Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 φέρει ευκαιρίες
ενισχύσεων μέσα από ταχείες διαδικασίες. Επιταχύνει όλες τις
διαδικασίες έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων, προβλέποντας αξιολόγηση εντός 45
ημερών, ή ακόμη και εντός 30 ημερών κατά
περιπτώσεις!



Οι κατηγορίες των επενδύσεων
Ο Ν. 4887/2022 θεσπίζει 13 κατηγορίες επενδύσεων που θα ενισχυθούν 
και είναι οι κάτωθι:

• Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

• Πράσινη μετάβαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

• Νέο Επιχειρείν

• Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

• Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

• Αγροδιατροφή, πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών 
προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

• Μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα

• Επιχειρηματική εξωστρέφεια

• Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

• Μεγάλες επενδύσεις 

• Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

• Επιχειρηματικότητα 360°



Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος των 
ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης 
απασχόλησης

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

Τα 5 είδη 
ενισχύσεων του 

νόμου 



Δικαιούχοι των 
ενισχύσεων

Οι δικαιούχοι του ν. 4887/2022, πρέπει  
να είναι φορείς εγκατεστημένοι στην 

ελληνική επικράτεια ή να έχουν 
υποκατάστημα εντός της και να έχουν 

μία από τις ακόλουθες μορφές:

• Εμπορική εταιρεία

• Συνεταιρισμός

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.)

• Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ)

• Ομάδες Παραγωγών,  Οργανώσεις Παραγωγών 

• Αστικοί Συνεταιρισμοί

• Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

• Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες

• Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και 
θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η 
εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού

• Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος 
επενδυτικού σχεδίου 200.000 ευρώ (μόνο για το 
καθεστώς «Αγροδιατροφή, Πρωτογενής Παραγωγή και 
Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων, Αλιεία και 
Υδατοκαλλιέργεια».



Ύψος ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων

Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κυμαίνεται
από 50% έως 75%

Για τις μεσαίες επιχειρήσεις από 40% έως 60%

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 30% έως 50%



O ειδικός ρόλος των Ορκωτών 
Λογιστών & Ελεγκτών στα 
Αναπτυξιακά Έργα  

Με βάση τις υπουργικές αποφάσεις ΥΑ 13829/ΦΕΚ
4789/Β/24-12-2019 και Κ.Υ.Α. 134020/23-12-
2019/ΦΕΚ4767/Β/ 24-12-2019, καθώς και την υπ.
Αρ. 22/27-12-2019 ανακοίνωση της Επιτροπής
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,

έχει καθοριστεί Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων
Διασφάλισης το οποίο αποδίδει αυξημένες
αρμοδιότητες σε Πιστοποιημένους Ορκωτούς Λογιστές
& Ελεγκτές,

ενώ ορίζει ξεκάθαρα ότι οι έλεγχοι ολοκλήρωσης
Επενδυτικών Σχεδίων Αναπτυξιακών Νόμων
διενεργούνται από Ορκωτούς Λογιστές και Ελεγκτικές
Εταιρίες.



Η CPA κέρδισε Βραβείο στα Accounting Awards 2022 για την κατηγορία 

«Επιτυχείς Έλεγχοι Επενδυτικών Σχεδίων Αναπτυξιακών Νόμων»!



«Είναι ζωτικής σημασίας -και ίσως η τελευταία μας ευκαιρία- να
εκμεταλλευτούμε κάθε διαθέσιμο πόρο και εργαλείο από τα
εθνικά και ευρωπαϊκά σχέδια χρηματοδότησης και ανάκαμψης.

Ώρα για restart λοιπόν με ένα πιο σύγχρονο παραγωγικό
μοντέλο, πιο καινοτόμο, πιο αειφόρο και εν τέλει… πιο
ανθεκτικό!» .

Δημήτρης Δημητρίου - CEO & Ιδρυτής της CPA



Είμαστε στη διάθεση σας! 

www.cpaauditors.gr
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