
 

4. ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου 

Αιγαίου, περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Μεγαλόπολης, Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης, την 

ανάπτυξη των περιοχών και την μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία. 

Επιλέξιμες 

Δαπάνες 

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (όπως έχουν 
παρουσιασθεί παραπάνω και επιπλέον) 
Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 
1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. 
2. Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ. 
3. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για 

ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις. 
4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. 
5. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 

αποβλήτων. 
6. Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης 

από ΑΠΕ. 
7. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.   
8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. 
9. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία όπως 

αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 έως και 29 του 
τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014. 

10. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως 
αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως 40,43 και 45 έως 
49 του τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014. 

11. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση όπως αυτές 
περιγράφονται στο άρθρο 31 του τμήματος 5 του 
κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014. 

12. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ  όπως περιγράφονται στα άρθρα 
17-20, του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 
651/2014. 

13. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία όπως  
αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25,26,28 και 29 του 
τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014. 

14. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως 
         αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως, 40, 43 και 45 

έως 49 του    τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 
651/2014. 

Είδος 

Ενίσχυσης 

 Επιχορήγηση 

 Φορολογική Απαλλαγή 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι: 
Οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. 
Οι Μεγάλες Επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις μόνο όταν αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Εδαφικών 
Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης υπό τον όρους ότι συμβάλλουν στην μετάβαση προς μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία της 
Ένωσης έως το 2050, είναι απαραίτητες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις συγκεκριμένες περιοχές και δεν οδηγούν 
σε μετεγκατάσταση.  

Ποσοστά 

Ενίσχυσης 

Για τις δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων ισχύουν τα ανώτατα ποσοστά από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 
Για τις δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ. 
Οι δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων των κατηγοριών 9,10,11, 12, 13, 14 δύναται να υποβληθούν σε διακριτό 
επενδυτικό σχέδιο που να μην πληροί τον χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης. 
Τα ποσοστά και το ύψος των ενισχύσεων θα καθορισθούν με ειδική Υπουργική Απόφαση. 
Οι φορείς των υπαγόμενων στο συγκεκριμένο καθεστώς επενδυτικών σχεδίων έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της 
διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στον νόμο για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, χωρίς τις 
προβλεπόμενες στον νόμο αυτό διαδικασίες. 

Αξιολόγηση Άμεση αξιολόγηση, δηλαδή το κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται μεμονωμένα κατόπιν υποβολής του. 


