
1. Καθεστώς Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
 
Ενισχυόμενες επιχειρήσεις 

 
Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική 

στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

α. ατομική επιχείρηση, 

β. εμπορική εταιρεία, 

γ. συνεταιρισμός, 

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α' 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 

(ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπρά‐ ξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α' 78), 

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες 

δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, 

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο 

ΓΕΜΗ, 

ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: 

αα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, 

ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, 

 
γγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων του άρθρου 21. 

Επιλέξιμοι Κλάδοι 

 
Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, 

με την επιφύλαξη των κατωτέρω: 

Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια: 

 
αα. στον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 43 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία, 

 
ββ. στον τομέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία, 

 
γγ. στον τομέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., σχετικά με 

κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα, 

δδ. στον τομέα της ναυπηγίας, 

 
εε. στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, 



στ. στον τομέα μεταφορών (και η συναφής υποδομή), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., 

κατά κατηγορία. 

Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων ‐ Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 

2008» [υπουργική απόφαση 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β' 2149) και Εγκ./ Πολ. 1133/2008]: 

‐05‐ (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και ‐09‐ (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης). ‐36‐ Συλλογή, 

επεξεργασία  και  παροχή  νερού  εκτός  των  υπηρεσιών  αφαλάτωσης  θαλασσινού  νερού  αποκλειστικά  με 

χρήση ΑΠΕ. 

‐41‐ Κατασκευές κτηρίων. 

 
‐42‐ Έργα πολιτικού μηχανικού. 

 
‐43‐ Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

 
‐45‐ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών. 

 
‐46‐ Χονδρικό εμπόριο. 

 
‐47‐ Λιανικό εμπόριο. 

 
‐52‐ Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της περίπτωσης 

α' της παραγράφου 4, 

‐53‐ Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες. 

 
‐55‐ Καταλύματα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 4. 

 
‐56‐ Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. 

 
‐60‐ Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. 

 
‐64‐ Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

 
‐65‐ Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία. 

 
‐66‐ Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. 

 
‐68‐ Διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 

 
‐69‐ Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες. 

 
‐70‐ Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων ‐ δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης. 

 
‐71‐ Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών ‐ τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις. 

 
‐72‐ Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη. 



‐73‐ Διαφήμιση και έρευνα αγοράς. 

 
‐75‐ Κτηνιατρικές δραστηριότητες. 

 
‐77‐ Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης. 

 
‐78‐ Δραστηριότητες απασχόλησης. 

 
‐79‐ Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών 

κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες. 

‐80‐ Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας. 

 
‐81‐ Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους. 

 
‐82‐ Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 

υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις. 

‐84‐ Δημόσια διοίκηση και άμυνα ‐ υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 

 
‐85‐ Εκπαίδευση. 

 
‐86‐ Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και 

ιατρικού τουρισμού. 

‐87‐ Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων 

τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού. 

‐88‐ Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος. 

 
‐90‐ Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση. 

 
‐91‐ Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 3. 

‐92‐ Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα. 

 
‐93‐ Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη της 

υποπερίπτωσης στ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 4. 

‐94‐ Δραστηριότητες οργανώσεων. 

 
‐95‐ Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης. 

 
96‐ Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης στ' της 

περίπτωσης β' της παραγράφου 4. 

‐97‐ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού. 



‐98‐  Δραστηριότητες  ιδιωτικών  νοικοκυριών,  που  αφορούν  την  παραγωγή  μη  διακριτών  αγαθών  και 

υπηρεσιών για ίδια χρήση. 

‐99‐ Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων. 

 
3. Στον μη υπαγόμενο στα  καθεστώτα  ενισχύσεων  του παρόντος  ΚΑΔ  ‐91‐  κατ'  εξαίρεση  ενισχύονται  οι 

δραστηριότητες: α. 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών), β. 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων). 

4. α.  Στον  τομέα  αποθήκευσης  και  υποστηρικτικών  προς  τη  μεταφορά  δραστηριοτήτων  κατ'  εξαίρεση 

ενισχύονται οι κλάδοι: 

αα. 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)], 

ββ. 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων), 

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

β. Στον τομέα του τουρισμού, κατ' εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια: 

αα. Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, 

ββ. εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 

κατηγορία  τουλάχιστον  τριών  (3)  αστέρων,  αφού  παρέλθει  πενταετία  από  την  έναρξη  λειτουργίας  της 

μονάδας  (έκδοση  σήματος  λειτουργίας)  ή  από  την  ημερομηνία  που  αναφέρεται  στην  απόφαση 

ολοκλήρωσης  της  προηγούμενης  επένδυσης  εκσυγχρονισμού  ολοκληρωμένης  μορφής  της  μονάδας, 

(εφόσον τμήμα της εντάσσεται στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο), 

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 

κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή  του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε 

κατηγορία τουλάχιστον τριών  (3) αστέρων, δδ.  ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης 

μορφής  τουριστικών  οργανωμένων  κατασκηνώσεων  (camping),  τα  οποία  ανήκουν  ή  αναβαθμίζονται  σε 

κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, 

εε. ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων 

παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο 

(2) αστέρων, 

 
στ. εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, 

χιονοδρομικά  κέντρα,  θεματικά  πάρκα,  εγκαταστάσεις  ιαματικού  τουρισμού  [μονάδες  ιαματικής 

θεραπείας,  κέντρα  ιαματικού  τουρισμού  ‐  θερμαλισμού,  κέντρα  θαλασσοθεραπείας,  κέντρα 

αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά  καταφύγια, 



αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α' 155), ζζ. ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, 

εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.). 

Ενισχυόμενες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων 

 
1. Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων νοούνται οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία 

ενεργητικού: 

α). Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, 

 
β) Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης 

κτήσης  τους,  που  προέρχονται  από  παραγωγική  μονάδα  για  την  οποία  σωρευτικά  συντρέχουν  οι  εξής 

προϋποθέσεις: 

αα) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, 

 
ββ) η αγορά πραγματοποιείται από  τον φορέα  του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με  τον 

πωλητή, Όταν ένα μέλος της οικογένειας ή ένας υπάλληλος του αρχικού ιδιοκτήτη αναλαμβάνει μια 

μικρή επιχείρηση, δεν ισχύει ο όρος ότι τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να αγοράζονται από τρίτους 

που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή. 

γγ) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς, 

 
δδ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων 

εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, και 

εε) η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ. 

 
γ)  Τα  μισθώματα  της  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  καινούργιων  σύγχρονων  μηχανημάτων  των  οποίων 

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. 

δ) Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά 

επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται. 

Είδος Ενίσχυσης 

 
Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχεται ως είδος ενίσχυσης: 

 
 Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί 

των  πραγματοποιούμενων  προ  φόρου  κερδών,  τα  οποία  προκύπτουν  με  βάση  τη  φορολογική 

νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του 

νομικού  προσώπου  ή  νομικής  οντότητας  που  αναλογεί  στα  κέρδη  που  διανέμονται  ή 

αναλαμβάνονται από τους εταίρους. 



Ύψος Ενίσχυσης 

 
Η  ενίσχυση  της  φορολογικής  απαλλαγής  παρέχεται  στο  100%  των  ανώτατων  επιτρεπόμενων  εντάσεων 

ενίσχυσης.  Οι  εντάσεις  και  τα  ανώτατα  ύψη  ενισχύσεων  των  επενδυτικών  σχεδίων  του  παρόντος 

καθεστώτος ενίσχυσης υπολογίζονται πάντα επί του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και 

ανά ομάδα δαπάνης 

Υποβολή προτάσεων 

 
Από 4 Απριλίου ως 15 Δεκεμβρίου 2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 


