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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Άρθρο 6 ν.4887/2022) 

1. Ως επιλέξιμες δαπάνες «περιφερειακών ενισχύσεων» των επενδυτικών σχεδίων για την 
εφαρμογή του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του 
ν.4887/2022 νοούνται οι κάτωθι, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων 
παραγράφων: 

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, 

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, 

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως 
αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο 
δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος  
ενισχύεται μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α΄ ή/και β΄. 

2. Ως επιλέξιμο κόστος ορίζεται το κόστος των δαπανών, οι οποίες επιτρέπεται να 
ενισχυθούν βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Ως ενισχυόμενο κόστος ορίζεται το 
μέρος των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο τελικά ενισχύεται βάσει των ορίων και 
περιορισμών (μέγιστα ποσοστά, ανώτατα ποσά) του ν. 4887/2022 και της οικείας 
προκήρυξης καθεστώτος. 

3. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες: 

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής αδείας. Οι 
δαπάνες αυτές ενισχύονται και όταν πραγματοποιούνται επί κατασκευών που είχαν ήδη 
υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α΄33) είτε του ν. 4178/2013 (Α΄174) είτε του ν. 
4495/2017 (Α΄167) κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα 
ενίσχυσης του παρόντος. Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων του άρθρου 20 δεν μπορεί 
να πραγματοποιηθεί εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης 
περιλαμβάνονται κατασκευές που δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία ρύθμισής τους. 
Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των 
επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται 
στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα 
ως διατηρητέα. 

β. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού 
(κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης, , 
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

αα. η επιχειρηματική αυτή εγκατάσταση έχει κλείσει προ τουλάχιστον δύο ετών., 

ββ. η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με 
τον πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται από 
υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν έχει συγγένεια μέχρι 3ου βαθμού με 
τον ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτες της μονάδας που έπαυσε τη λειτουργία της (σε περίπτωση 
νομικού προσώπου στη θέση του ιδιοκτήτη εννοούνται τα φυσικά πρόσωπα που 
κατέχουν μερίδιο / μετοχές του εταιρικού / μετοχικού κεφαλαίου) και η υπαλληλική 
σχέση να είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ετών, 

γγ. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, 

δδ.. Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν 
επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων 
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ενισχύσεων, το κόστος των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται 
από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου που 
συνδέονται με την απόκτηση επιχειρηματικής εγκατάστασης. 

γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών 
μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. 

δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του 
μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.  

ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

4. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες: 

α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 
εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, 

β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και 
εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. 

Οι ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής 
προϋποθέσεις: 

αα. να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που 
λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το χρονικό 
διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της παρ. β του άρθρου 25β. 
να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, στην 
οποία χορηγείται η ενίσχυση, 

ββ. να αγοράζονται, σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν 
έχουν σχέση με τον αγοραστή. 

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να 
υπερβούν αθροιστικά το 30% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών 
ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 50%. 

5. Στην περίπτωση που οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο 
μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση 
του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων 
αποτυπωμένης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και 
αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, 

β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, 

γ. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη 
συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για μεγάλες, τεσσάρων (4) 
ετών για μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την 
ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της. 
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6. Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες: 

α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, 

β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων, 

γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού  
εξοπλισμού της επένδυσης 

δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών 
εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του 
οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί, 

ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων, 

στ. η ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά 
κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4170/2014 (Α’ 143), ή έχει 
μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχει αποκτηθεί επ’ 
αυτού δικαίωμα επιφανείας για τον σκοπό αυτόν για τόσα έτη όσα ορίζονται στη περ. β 
του άρθρου 25 περί τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων πλέον τεσσάρων (4) ετών από 
την πιστοποιηθείσα ημερομηνία ολοκλήρωσης. Οι μισθώσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν 
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της επένδυσης, δύναται να καταρτίζονται και με ιδιωτικό 
έγγραφο, εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το συμφωνητικό της 
μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ή καταχωρίζεται στο 
Κτηματολόγιο αρμοδίως. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής ή 
καταχώρισης στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, η μίσθωση αποκτά την ισχύ που 
προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα. 

7. Δεν επιτρέπεται η σώρευση ενισχύσεων δαπανών του άρθρου 6 του νόμου 4887/22 με 
τις ενισχύσεις δαπανών του άρθρου 7 για την ίδια επιλέξιμη δαπάνη. 

8. Οι δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων κατατάσσονται σε μία μόνο ομάδα δαπανών: 
«Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ)» η οποία αναλύεται στις 
κατηγορίες που παρουσιάζονται παρακάτω:  
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  (Άρθρο 6) 

Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ) 

1 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Συμβατική)  

2 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Συμβατική) 

3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Συμβατική ή/και 
leasing) 

4 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Συμβατική ή/και leasing) 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (Συμβατική) 

6. ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ (Συμβατική) 

7. ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Συμβατική) 

8. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Συμβατική) 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές εργασίες για κάθε κατηγορία δαπάνης για τις 
ανάγκες του αναπτυξιακού νόμου 4887/22.  

1. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού 
κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων καθώς και 
οι κτηριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας εφ’ όσον αυτές 
παγιοποιούνται.  

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1.  
Χωματουργικές εργασίες – 
Θεμελιώσεις 

Εκσκαφές, επιχωματώσεις, εξυγιάνσεις, 
αντιστηρίξεις, κλπ που αφορούν την 
κατασκευή των κτηρίων 

2.  Κατασκευή φέροντος οργανισμού 

Σκυρόδεμα, οπλισμός, μεταλλικά 
στοιχεία, δικτυώματα, πλαίσια, ξύλινα 
στοιχεία, ζευκτά, μονώσεις, 
αποστραγγίσεις, κλπ 

3.  Κατασκευή οργανισμού πληρώσεως 
Οπτοπλινθοδομές, ξηρά δόμηση, 
panels, λιθοδομές, μονώσεις, 
επιχρίσματα, χρωματισμοί, κλπ 

4.  Χρωματισμοί  
Χρωματισμοί επί εσωτερικών και 
εξωτερικών τοίχων, χρωματισμοί 
μεταλλικών επιφανειών κλπ 

5. Κουφώματα – Υαλοπετάσματα 
Εξωτερικά και εσωτερικά από αλουμίνιο, 
ξύλο, πλαστικό, περσίδες όλων των 
τύπων, κλπ 

6. Επικαλύψεις – Επενδύσεις 

Εξωτερικές και εσωτερικές σε οριζόντιες 
και κατακόρυφες επιφάνειες από ξύλο, 
πέτρα, μάρμαρο, πλακίδια, 
γυψοσανίδες, γρανίτες, πετάσματα, 
κεραμίδια, διακοσμητικά τούβλα, κλπ 

7. Μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές 

Κιγκλιδώματα, εσχάρες, σκάλες, 
στέγαστρα, ερμάρια, κάθε τύπου 
κατασκευές που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του κτηρίου, κλπ 

8. 
Συνήθεις ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις (ισχυρά- ασθενή 
ρεύματα) 

Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές 
εγκαταστάσεις κτηρίων καθώς και 
εγκαταστάσεις κλιματισμού – αερισμού 
(μη συμπεριλαμβανομένων των 
μονάδων) οι οποίες είναι συνδεδεμένες 
με το κτήριο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο 
αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό 
να γίνει χωρίς να προκαλέσει 
καταστροφή του κτηρίου 

9. Συνήθεις υδραυλικές εγκαταστάσεις 

10. 
Συνήθεις Εγκαταστάσεις Κλιματισμού – 
αερισμού  
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2. ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1. 
Χωματουργικές 
εργασίες  

Εκσκαφές, επιχωματώσεις, 
εξυγιάνσεις, αντιστηρίξεις, κλπ που 
αφορούν τον Περιβάλλοντα Χώρο 
και δεν συμπεριλαμβάνονται στη 
κατασκευή των κτηρίων 

2. 
Διαμόρφωση 
Περιβάλλοντος Χώρου  

Διαμόρφωση δρόμων, πεζόδρομων 
και ανοιχτών χώρων στάθμευσης 
αυτοκινήτων - Πλακοστρώσεις 

3. 
Διαμόρφωση ειδικών 
χώρων  

Οικοδομικές εργασίες για την 
κατασκευή πισινών, γηπέδων 
αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών κλπ  

4. Περίφραξη Οικοπέδου  
Κατασκευή περιμετρικής περίφραξης 
οικοπέδου, εγκαταστάσεις εισόδου  

5. 
Οικοδομικά βιολογικού 
καθαρισμού 

Οικοδομικές εργασίες για την 
κατασκευή βιολογικού καθαρισμού 

6. Φυτεύσεις 
Αγορά φυτών, υλικών, εργασίες 
κηποτεχνικής  

7. 
Ηλεκτρολογικές  
εγκαταστάσεις 
Περιβάλλοντος Χώρου  

Καλωδιώσεις, Φωτισμός 
Περιβάλλοντος Χώρου  

8. 
Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις 
Περιβάλλοντος Χώρου 

Αποχέτευση (σύστημα απορροής 
ακαθάρτων, κατασκευή δικτύου 
ομβρίων), δίκτυο ύδρευσης 
Περιβάλλοντος Χώρου κλπ  

9. Υδροδότηση  
Γεωτρήσεις για υδροδότηση, 
δεξαμενές νερού. 
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3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Στην κατηγορία «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 
περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων σύγχρονων 
μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και γενικά των 
διευθετήσεων που γίνονται για την μόνιμη εγκατάσταση τους και τη σύνδεσή τους Επίσης, 
οι δαπάνες εκσυγχρονισμού μηχανολογικών εγκαταστάσεων που δεν σχετίζονται με τα 
κτήρια. Ακόμα, περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής, αγοράς, προμήθειας ή 
εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων που χωρίς να σχετίζονται με τα μηχανήματα είναι 
απαραίτητες για την παραγωγική λειτουργία της μονάδας που συνδέεται με το επενδυτικό 
σχέδιο. (π.χ. εγκαταστάσεις θέρμανσης, μονάδων κλιματισμού ή αποθηκευτικές 
δεξαμενές).  

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1. 

 Μηχανήματα – 
Εξοπλισμοί 
(προσδιορίζεται 
περιγραφικά)  

Αγορά – Εγκατάσταση Μηχανημάτων – 
Εξοπλισμών – Αυτοματισμών που εκτελούν 
συγκεκριμένη ολοκληρωμένη εργασία  

4. Βάσεις Μηχανημάτων  
Κατασκευή μεταλλικών βάσεων  ή βάσεων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα για την 
τοποθέτηση των μηχανημάτων.  

5. 
Εγκαταστάσεις 
θέρμανσης  

Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού του λεβητοστασίου  και του 
δικτύου θερμού νερού (Λέβητες, καυστήρες, 
κυκλοφορητές, εναλλάκτες, πιεστικά 
συγκροτήματα,  θερμαντικά σώματα κλπ) 

6. 
Μονάδες κλιματισμού – 
Αερισμού 

Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού κλιματισμού – αερισμού  
(εξωτερικές και εσωτερικές κλιματιστικές 
μονάδες, αντλίες θερμότητας κλπ) 

7. 
Υποσταθμός - 
Ηλεκτρολογικές 
Εγκαταστάσεις  

Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού του Υποσταθμού  και λοιπού 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
(μετασχηματιστές, ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος, πίνακες,  συστήματα αδιάλειπτης 
παροχής τάσης και προστασίας δικτύου 
κλπ)  

8. 
Σύστημα καθορισμού 
υγρών ή και αερίων 
αποβλήτων 

Αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού 
εξοπλισμού των συστημάτων συλλογής και 
καθορισμού υγρών και αερίων αποβλήτων 
(π.χ. αντλίες, βιολογικός καθαρισμός, 
φίλτρα, κλπ)  

9. 
Εγκατάσταση 
πεπιεσμένου αέρα ή/και 
αερίων 

Αγορά και εγκατάσταση δικτύων 
πεπιεσμένου αέρα ή /και αερίων, 
αεροσυμπιεστών, αεροφυλακίων, φίλτρων, 
δεξαμενών αποθήκευσης. 
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13. Αντλίες – σωληνώσεις  
Αγορά  και εγκατάσταση των αντλιών και 
σωληνώσεων για την διακίνηση υγρών και 
αέριων  

14. 

Εξοπλισμός λειτουργίας 
πισινών, 
εγκαταστάσεων 
θαλασσοθεραπείας και 
SPA ξενοδοχειακής 
μονάδας  

Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού λειτουργίας των πισινών,  
κέντρων θαλασσοθεραπείας και 
εγκαταστάσεων SPA  (αντλίες, 
κυκλοφορητές κλπ) 

15. 
Πυρανίχνευση - 
Πυρόσβεση 

Αγορά εξοπλισμού πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης (ανιχνευτές, πυροσβεστήρες, 
πυροσβεστικές φωλιές κλπ)   
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4. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Στην κατηγορία «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» περιλαμβάνονται: 

 οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης λοιπού εξοπλισμού ή /και  

 η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου μόνον εφόσον εάν είναι βασικό τμήμα του 
παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης 

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1. 
Επίπλωση δωματίων και 
κοινόχρηστων χώρων 
τουριστικών μονάδων   

Αγορά επίπλων δωματίων και κοινοχρήστων 
χώρων τουριστικών μονάδων 

2.  
Εξοπλισμός λινοθήκης – 
λουτρού – υφασμάτων 
τουριστικών μονάδων   

Αγορά λευκών ειδών (σεντόνια, κουβέρτες, 
πετσέτες, κλπ), κουρτινών και λοιπών 
υφασμάτινων ειδών  

2. 
Εξοπλισμός κουζίνας  
τουριστικών μονάδων   

Αγορά  και εγκατάσταση εξοπλισμού ψυκτικών 
θαλάμων, μηχανημάτων παραγωγής 
αρτοσκευασμάτων,  φούρνων, εστιών, 
πλυντηρίων πιάτων, θερμοθαλάμων, σκευών 
μαγειρέματος κλπ που βρίσκονται στο χώρο 
της κουζίνας ή και στο χώρο εστιατορίων και 
μπαρ, σκεύη σερβιρίσματος (ποτήρια, πιάτα) 

3. 

Εξοπλισμός 
πλυντηρίων, 
σιδερωτηρίων και 
ειδικών χώρων 
(γυμναστήριο, αίθουσα 
συνεδρίων, κλπ) για 
ξενοδοχεία 

Αγορά πλυντηρίων, στεγνωτηρίων, 
σιδερωτηρίων, οργάνων γυμναστικής, 
οπτικοακουστικός εξοπλισμός συνεδρίων κλπ  

4. 
Τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισμός 

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού 
τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνικό κέντρο, 
τηλεφωνικές συσκευές)  

5. 

Εξοπλισμός δωματίων 
και κοινοχρήστων 
χώρων τουριστικών 
μονάδων   

Αγορά εξοπλισμού δωματίων και 
κοινοχρήστων χώρων τουριστικών μονάδων 
(π.χ. ψυγεία, τηλεοράσεις, φωτιστικά, 
ομπρέλες, ξαπλώστρες, διακοσμητικά, κλπ) 

6. 
Διάφορα συστήματα - 
αυτοματισμοί  

Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων 
αυτοματισμού (π.χ Σύστημα ηλεκτρονικών 
κλειδαριών δωματίων ξενοδοχείου, 
συναγερμού, ενδοεπικοινωνίας, κλειστό 
κύκλωμα τηλεόρασης, κεραία λήψης τηλε-
οπτικού σήματος,), συστημάτων ασφάλειας 
κλπ 

7. Συστήματα Η/Υ 
Αγορά Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού (PC, Router 
Printers, κλπ) 

8. 
Εξοπλισμός για άτομα 
με Αναπηρία 

Αμαξίδια κλπ 
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5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  

Στην κατηγορία δαπανών «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ» περιλαμβάνονται τα κάθε είδους οχήματα 
με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και 
πελατών ), υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν 
είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 6 θέσεων.  

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

3. 
Οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού και πελατών 

Αγορά οχημάτων μαζικής μεταφοράς 
προσωπικού και πελατών υπό την 
προϋπόθεση ότι κινούνται εντός του 
χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμη 
η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως 6 
θέσεων. 

 

 

6. ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ 

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1. 
Αγορά του ακινήτου 
(κτήριο) της μονάδας 

Για την δημιουργία των δαπανών αυτής της 
κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη ο 
διαχωρισμός  της αξίας κτήσης των παγίων 
στοιχείων στο συμβόλαιο αγοράς, ο 
διαχωρισμός κατά την αποτίμηση της αξίας 
αυτών από τα αρμόδια όργανα καθώς και ο 
διαχωρισμός κατά την αποτύπωση στο 
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης  

2.  
Αγορά του μηχανολογικού 
και λοιπού εξοπλισμού της 
μονάδας 

Στην κατηγορία αυτή δαπανών στο επιλέξιμο κόστος δεν περιλαμβάνεται το ποσό του 
τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του γηπέδου.  
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7. ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1. 
Δαπάνες για την 
μεταφορά τεχνολογίας 
– τεχνογνωσίας  

Αγορά δικαιωμάτων  ευρεσιτεχνίας, αδειών 
εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας  ή μη 
καταχωρημένων τεχνικών γνώσεων  

2. 

Πιστοποίηση 
προϊόντων και 
διαδικασιών 
διασφάλισης 
ποιότητας 

Έξοδα πιστοποίησης προϊόντων και 
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, 
απόκτηση ISO, κλπ 

3. 
Αγορά, ανάπτυξη 
λογισμικού 

Δαπάνες αγοράς αναγκαίου λογισμικού για 
ανάγκες μηχανοργάνωσης, δημιουργίας 
ηλεκτρονικών αγορών, κλπ 

4. 
Συστήματα 
οργάνωσης της 
επιχείρησης 

Δαπάνες ανάπτυξης συστημάτων οργάνωσης 
της επιχείρησης.  

 

Στην κατηγορία δαπανών «ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», επιλέξιμες για τους σκοπούς του 
Νόμου 4887/2022, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. β του άρθρου 
6 του ν.4887/22, είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν: 

 μεταφορά τεχνολογίας μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών 
εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας και μη καταχωρημένων τεχνικών γνώσεων ή/και 

 συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμηθείας και 
εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης  

Σημείωση: Η αξία αγοράς λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ, σύμφωνα με τη γνωμάτευση 
του Ε.ΣΥ.Λ. 142/1948/1993, καταχωρείτο στον 16.17.00 ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης. 
Με το έγγραφο όμως του ΣΛΟΤ 310/2005 η απόφαση αυτή έπαυσε να ισχύει. Συνεπώς και 
ο λογαριασμός 16.17.00 «Λογισμικά προγράμματα» καταργείται και τα λογισμικά 
προγράμματα Η/Υ πρέπει να καταχωρούνται ως ασώματες ακινητοποιήσεις σε κατάλληλο 
υπολογαριασμό του 16.05 «Λοιπά δικαιώματα» κατά ΕΓΛΣ ή στο λογαριασμό 18.03.01-Αξία 
κτήσης λοιπών άυλων κατά ΕΛΠ. 

 

  

 

8. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Επιλέξιμη είναι η δαπάνη μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο 
για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.  

 

 


