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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 79187
Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση
Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα
Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α΄16) και ιδίως τα άρθρα 29 και 30,
όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του
ν. 4949/2022 (Α΄ 126), καθώς και τα άρθρα 84 έως 90
αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Γ.Α.Κ.)] (EE L 187).
3. Την υπό στοιχεία C(2002) 25 final/06-01-2022 πράξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε τον
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα (1
Ιανουαρίου 2022 - 31 Δεκεμβρίου 2027) - Κρατική ενίσχυση SA. 100372 (2021/N) - Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία C(2022) 5087 final/14-07-2022
πράξη της.
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α’
98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων» (Α΄15).
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
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9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).
10. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 4405).
11. Την υπ’ αρ. 90882/01-09-2020 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών
Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 703).
12. Την υπ΄ αρ. 77447/02-08-2022 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων ’’Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων’’ του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, του έτους 2022» (Β΄4109).
13. Την υπ΄ αρ. 77876/02-08-2022 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού
«Καθορισμός περιοχών της Επικράτειας που δεν έχουν
εφαρμογή οι ενισχύσεις του ν. 4887/2022 σε επενδυτικά
σχέδια στον τομέα του τουρισμού» (Β΄4136).
14. Το υπ΄ αρ. 78915/ 05-08-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού με θέμα «Διατύπωση γνώμης επί σχεδίου
Προκήρυξης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»
του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022».
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Διάρκεια Καθεστώτος
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση
ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων
που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και
τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών
καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την
αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι
η 05.09.2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών
ορίζεται η 05.12.2022. Η υποβολή των αιτήσεων πραγμα-

