
 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
«Αλαπηπμηαθόο Νόκνο  4399 / 2016» 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ: «Επισειπημαηικόηηηα Πολύ Μικπών και Μικπών Επισειπήζεων» 

Στόχος ηος καθεζηώηορ είναι η παποσή ενόρ πλήποςρ πλαιζίος κινήηπων με βαζικό 

ζηόσο ηη δημιοςπγία επισειπημαηικών ππωηοβοςλιών ζε νεοζύζηαηερ ή ζε ςπό ίδπςζη Πολύ 

Μικπέρ και Μικπέρ Επισειπήζειρ πος πποηίθενηαι να ππαγμαηοποιήζοςν απσική επένδςζη ζε 

κάποιον από ηοςρ επιλέξιμοςρ κλάδοςρ ηος νόμος 

Σηα πιαίζηα ηνπ Νόκνπ, πξνβιέπνληαη εληζρύζεηο από 40% κέρξη 55%,   αλάινγα κε 

ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο. 

Δηθαηνύρνη 

 Αηνκηθή επηρείξεζε 

 Εκπνξηθή εηαηξία 

 Σπλεηαηξηζκόο 

 Κνηλ.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ 

 Υπό ίδξπζε ή ππό ζπγρώλεπζε εηαηξίεο 

 Κνηλνπξαμίεο κε πξνϋπόζεζε θαηαρώξεζεο ζην ΓΕΜΗ 

 Δεκόζηεο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπγαηξηθέο ηνπο 

πκκεηνρή ζην θόζηνο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Η ίδηα ζπκκεηνρή κπνξεί λα απνηειείηαη θαη από εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε. Οη ελαιιαθηηθνί 

ηξόπνη θάιπςεο ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη: 

 Αύμεζε εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ 

 Τξαπεδηθό δάλεην 

 Αλάισζε πθηζηάκελσλ απνζεκαηηθώλ 

 Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθώλ 

 

 



Αληηθείκελν επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

 Δεκηνπξγία λέαο κνλάδαο 

 Επέθηαζε δπλακηθόηεηαο πθηζηάκελεο κνλάδαο 

 Δηαθνξνπνίεζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Θεκειηώδεο αιιαγή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Απόθηεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ κνλάδαο πνπ έρεη παύζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Εληζρπόκελεο θαηεγνξίεο επελδύζεωλ 

Υπάγνληαη επελδπηηθά ζρέδηα όιωλ ηωλ ηνκέωλ ηεο νηθνλνκίαο  κε νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνύο (βάζεη Κσδηθνύ Αξηζκνύ Δξαζηεξηόηεηαο – ΚΑΔ).  

Ελδεηθηηθά γηα Επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ, είλαη επηιέμηκε : 

– Ίδξπζε – επέθηαζε μελνδνρείωλ ηνπιάρηζηνλ 3* 

– Εθζπγρξνληζκνί νινθιεξωκέλεο κνξθήο ηνπιάρηζηνλ 3* (λα αλήθνπλ ή λα αλαβαζκίδνληαη). Απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε ε πάξνδνο 5εηίαο από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

πξνεγνύκελνπ εθζπγρξνληζκνύ 

– Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ παύζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, ρσξίο λα έρεη αιιάμεη ε ρξήζε ηνπο θαη 

εθόζνλ αλήθνπλ ή αλαβαζκίδνληαη ζε 3* 

– Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο camping ηνπιάρηζηνλ 3* 

– Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκόο νινθιεξσκέλεο κνξθήο ζε παξαδνζηαθά ή δηαηεξεηέα θηήξηα ηα νπνία 

αλήθνπλ ή αλαβαζκίδνληαη ζε θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ 2* 

– ύλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα 

– Εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ (ζπλεδξηαθά θέληξα, γήπεδα γθνιθ, ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο, ζεκαηηθά πάξθα, 

ΚΕΠΑΤ θιπ) 

– Εγθαηαζηάζεηο αγξνηνπξηζκνύ ή νηλνηνπξηζκνύ εθόζνλ ππνβάιιεηαη από cluster 

– Ίδξπζε μελώλωλ θηινμελίαο λέωλ, ππό πξνϋπνζέζεηο 

 

Επηιέμηκεο δαπάλεο (ε πνζνζηό επί ηνπ Π/Τ) 

– Καηαζθεπή, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκόο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδηθώλ θαη 
βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηεξίσλ θαη ε δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ.  

– Αγνξά ηνπ ζπλόινπ ησλ πθηζηάκελσλ παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ, γηα ΜΜΕ, ππό 
πξνϋπνζέζεηο. 

- Αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνύξησλ ζύγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ, 
ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεηαθνξηθώλ κέζσλ εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο. 

– Μηζζώκαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηλνύξγησλ ζύγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνύ 
εμνπιηζκνύ 

– Εηδηθέο & κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 



– Μεηαθνξά ηερλνινγίαο, αγνξά δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, άδεηεο 
εθκεηάιιεπζεο, επξεζηηερλίεο, ηερλνγλσζία θαη κε θαηνρπξσκέλεο ηερληθέο γλώζεηο 

– Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, πηζηνπνηήζεηο, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ 
θαη ζπζηήκαηα νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο 

-  Μηζζνινγηθό θόζηνο έσο θαη δύν έηε 

– Ακνηβέο ζπκβνύισλ  

- Δαπάλεο εθθίλεζεο κόλν γηα ππό ίδξπζε κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

Είδε εληζρύζεωλ 

 Φνξνινγηθή απαιιαγή 

 Επηρνξήγεζε (70% ηεο ελίζρπζεο εθόζνλ δελ ππάγεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο)  

 Επηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

 Επηδόηεζε θόζηνπο δεκηνπξγνύκελεο απαζρόιεζεο 

Εηδηθέο θαηεγνξίεο εληζρύζεωλ 

Εθόζνλ κπνξεί κία επηρείξεζε λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ νξίδεη ν 

Νόκνο (Εμσζηξεθείο, Καηλνηόκεο, Αλεμάξηεηεο ΜΜΕ κε αύμεζε απαζρόιεζεο, 

Σπλεηαηξηζκνί, Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Επηρεηξήζεηο, ζρέδηα πνπ πινπνηνύληαη ζε ηνκείο 

Τερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο ή Αγξνδηαηξνθήο, Επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηηπγράλνπλ 

απμεκέλε πξνζηηζέκελε αμία, ζρέδηα πνπ πινπνηνύληαη ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα απμεκέλεο 

πξνζθπγηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο), ην πνζνζηό ηεο επηρνξήγεζεο θζάλεη ζην 100% ηεο 

ελίζρπζεο.    

Δηάξθεηα Τπνβνιώλ 

  Έλαξμε : Τεηάξηε 3 Ινπιίνπ 2019 

  Λήμε :  Τξίηε 15 Οθησβξίνπ 2019  

Τινπνίεζε θαη νινθιήξωζε επελδπηηθώλ ζρεδίωλ 

Έλαξμε εξγαζηώλ: κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο. Η έλαξμε εξγαζηώλ ηνπ 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πξν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο επηθέξεη ηελ απόξξηςε ηνπ 

ζπλόινπ ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ. 

Πεξηνρή Εθαξκνγήο 

Όιε ε Ειιάδα 

 

 

 


