
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν
σε σημαντικούς τομείς για την εθνική οικονομία,
και δεν εμπίπτουν στα υπόλοιπα καθεστώτα
του αναπτυξιακού νόμου.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ
EΝΑΡΞΗ: 9/01/2023  |  ΛHΞΗ: 10/04/2023

SEV InfoDesk
ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
α. Δημιουργία νέας μονάδας. 
β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης
μονάδας. 
γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας
σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή
υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν
δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της
παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Γιάννης Χάμπας, Associate Advisor 
E: jhambas@sev.org.gr 
Τ: +30 211 5006 141

ΔΙAΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ
3 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 50% Ή 65%
ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Προκήρυξη

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξόρυξη μεταλλευμάτων,
σιδηρομεταλλεύματος και μη σιδηρούχων
μεταλλευμάτων
Ορυχεία και λατομεία
Υπηρεσίες αφαλάτωσης
Επεξεργασία, διάθεση απορριμμάτων,
ανάκτηση υλικών και εξυγίανση και
διαχείριση αποβλήτων
Εκδοτικές δραστηριότητες
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών,
τηλεοπτικών προγραμμάτων,
ηχογραφήσεων και μουσικών εκδόσεων
Νοσοκομειακές υπηρεσίες αποκατάστασης
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα
με αναπηρία
Υπηρεσίες γηπέδων και κολυμβητηρίου
Υπηρεσίες σιδερωτηρίου και πλυντηρίων
ρούχων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ € 150.000.000

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΕΩΣ 75% ΒΑΣΕΙ Χ.Π.Ε.

ανά μέγεθος επιχείρησης
€ 50.000 συνεταιρισμοί 
€ 100.000 πολύ μικρές
€ 250.000 μικρές

€ 500.000 μεσαίες
€ 1.000.000 μεγάλες 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
και πολύ μικρές και € 5.000.000 για μεσαίες και μεγάλες

€ 3.000.000 για μικρές 

Κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (έως 45% Π/Υ
ή 80% Π/Υ για επενδύσεις σε διατηρητέα)
Μηχανολογικός εξοπλισμός – Τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις
Μεταφορικά μέσα
Πάγια στοιχεία ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
Άυλα στοιχεία ενεργητικού (έως 50% Π/Υ για ΜμΕ και 30% Π/Υ για μεγάλες
επιχειρήσεις) 
Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (έως 5% Π/Υ ή 50.000 €)
Αποκατάστασης μολυσμένων χώρων (έως 5%Π/Υ)
Ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων (έως 40% Π/Υ)
Επαγγελματικής κατάρτισης (έως 10%Π/Υ)
Συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (έως 10% Π/Υ)
Ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού για επενδύσεις ΜμΕ στις περιοχές
Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Ο

https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/fek-6872-v-2022-epixeirhmatikothta-360.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/fek-6872-v-2022-epixeirhmatikothta-360.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/fek-6872-v-2022-epixeirhmatikothta-360.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/fek-6872-v-2022-epixeirhmatikothta-360.pdf

