ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
4η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Σκοπός του καθεστώτος «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» είναι η δημιουργία ενός
πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του
συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού
εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι
αφορούν σε αρχική επένδυση. Συμβάλλει στην αύξηση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του
κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας με προφανή ανάλογα αποτελέσματα και για την ίδια την
επιχείρηση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε εκατό πενήντα εκατομμύρια
(150.000.000) ευρώ, και αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται
σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη
λειτουργίας της μονάδας 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).
Επέκταση και εκσυγχρονισμός 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.
Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων
Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών
(3) αστέρων.
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός
χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε
κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.
Εγκαταστάσεις 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 ν. 4276/2014 (Α΄ 155),
Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).
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Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), υπό την
προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει
χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 της πρόσκλησης υποβολής του παρόντος καθεστώτος.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΎΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του Νόμου ορίζεται με
βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 €
Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 €
Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €
Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €
Για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγρο τικές
Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 €
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων,
είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν
περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.
Η συμμετοχή του φορέα στο ενισχυόμενο κόστος συμβατικής επένδυσης υπολογίζεται στο σύνολο των
ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της αιτούμενης επιχορήγησης εφόσον
προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα, και μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους:
Mε αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά.
Mε αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων
φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον και με την προϋπόθεση επαρκούς
ρευστότητας της επιχείρησης.
Με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα οποία
στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την
παρέλευση επτά ετών προκειμένου για μεγάλες επιχειρήσεις, ή πέντε ετών, προκειμένου για μεσαίες
επιχειρήσεις ή τριών ετών, προκειμένου για μικρές ή πολύ μικρές, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (που αφορούν αποκλειστικά γήπεδα, κτίρια,
και μηχανολογικό εξοπλισμό,) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης.
Με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο
εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής
του αλληλόχρεου λογαριασμού.
ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Τα κίνητρα επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μορφές 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
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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. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των
ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και
λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.
Περιορισμοί ενισχύσεων:
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των
5.000.000 €.
Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10.000.000 € για
μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20.000.000 € για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ατομική επιχείρηση
Εμπορικές Εταιρείες: ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ.
Συνεταιρισμοί.
Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες
δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση καταχώρισής τους
στο ΓΕΜΗ.
Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους, εφόσον: (α) δεν τους έχει ανατεθεί η
εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, (β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η
προσφορά υπηρεσιών, (γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το
διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων (άρθρο 21 του παρόντος νόμου) .
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Α. Ποσοστά Περιφερειακών ενισχύσεων:
Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται:
α) από το μέγεθος της επιχείρησης, και
β) από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο.
Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος και τον τόπο υλοποίησης είναι τα κάτωθι:
Πολύ Μικρές & Μικρές: 30% έως 55% (<50 εργαζ/νους & Κύκλος εργασιών ή Ενεργητικό έως 10 εκατ. €)
Μεσαίες: 20% έως 45% (<250 εργαζ/νους & Κύκλος εργασιών ≤ 50 εκατ.€ ή Ενεργητικό έως ≤ 43 εκατ.€)
Μεγάλες: 10% έως 35% (>250 εργαζ/νους & Κύκλος εργασιών > 50 εκατ. € ή Ενεργητικό > 43 εκατ. €)
Για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι
τα εξής:
Πολύ Μικρές & Μικρές: 55%
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Μεσαίες: 45%
Μεγάλες: 35%
Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα εξής:
Πολύ Μικρές & Μικρές: 45%
Μεσαίες: 35%
Μεγάλες: 25%
Για την Π.Ε. Δυτικής Αττικής τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα εξής:
Πολύ Μικρές & Μικρές: 40%
Μεσαίες: 30%
Μεγάλες: 20%
Σημείωση Οι αναφερόμενες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων δεν ισχύουν
για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ.
Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ
(μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:
➢ Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το εκατό τοις
εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή,
εξαιρουμένης της αυξημένης έντασης ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό
όριο).
➢ Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και μέχρι εκατό
εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του ανώτατου περιφερειακού
ορίου.
➢ Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται
κανένα ποσοστό ενίσχυσης.
Β. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων:
Οι Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων δεν έχουν εφαρμογή στο παρόν καθεστώς.
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Για ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
1. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανόμενων των ειδικών
εγκαταστάσεων.
2. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για
ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά
οι εξής προϋποθέσεις:
o Η παραγωγική αυτή μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της.
o Η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή.
o Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
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Τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορούν να είναι παλαιότερα των επτά (7) ετών
από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού
έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων
καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου
επενδυτικού σχεδίου.
o Η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ.
3. 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.
4. Η αγορά μεταφορικών μέσω, που μινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
5. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Από το Καθεστώς, δεν ενισχύονται οι παρακάτω δαπάνες:
- Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης.
- Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.
- Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
- 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.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 8η
Δεκεμβρίου 2020.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 30η
Σεπτεμβρίου 2021.
Η αξιολόγηση είναι άμεση.
Ο Φορέας υποβολής κάθε επενδυτικού σχεδίου διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του
επενδυτικού σχεδίου, τον τόπο υλοποίησης καθώς και, σε κάποιες περιπτώσεις, το συνολικό ύψος της
επένδυσης.
Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που
υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι
αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου
υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου
Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, που
υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Eπενδύσεων του Υπουργείου Eσωτερικών (πρώην
Μακεδονίας-Θράκης)
Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για όλα τα
υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ
Γραφεία Θεσσαλονίκης: Καραολή & Δημητρίου 20, Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά,
Τηλ: 2310 403371, φαξ: 2310 403372 εσωτ 113,
Γραφεία Αθηνών: Ερμού 51, 3ος όροφος, Τ.Κ. 10563
Τηλ: 210 3234811, φαξ: 210 3239159,
Ιστοσελίδα: www.gnosianaptixiaki.gr, e-mail: info@gnosianaptixiaki.gr
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