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Ρόδος, Δευτέρα 22.08.2022   

 

Δημοσιεύθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» 
του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 
  
➢ Τι αφορά 

 

Υπεγράφη η 1η προκήρυξη για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών 

Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. 

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο 
Καθεστώς Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022 
και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 5η Δεκεμβρίου 2022. 
 
Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 75%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με 
το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. 
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, με στόχο την αναβάθμιση της 
ποιότητας του τουριστικού προϊόντος 
 
➢ Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς 

επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά 

τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες 

μορφές:  

✓ α. Εμπορική εταιρεία, 

✓ β. Συνεταιρισμός, 

✓ γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές 

Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), 

✓ δ. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, 

✓ ε. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: 

▪ δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, 
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▪ δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, 

▪  δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης 

των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 25. 

Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στον παρόν καθεστώς εξαιρούνται: 

✓ α. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης 

επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf ), 

✓ β. οι προβληματικές επιχειρήσεις, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις 

προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 18 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ. 

✓ γ. επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης: 

- Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η 

ενίσχυση ή 

- Αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω 

επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την 

ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης, 

✓ δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται 

με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης 

εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. 

 

➢ Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια 

  1. Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε: 

✓ α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον 

αστέρων, 

✓ β. εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που 

ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού 

παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής 

της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον 

αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, 

✓ γ. επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών 

μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο 

διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της 

επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε 

κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, 

✓ δ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών 

Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται 

σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων, 

✓ ε. ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων 

εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία 

ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων, 

✓ στ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, 

όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 
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κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια 

μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και 

εγκαταστάσεων, 

✓ ζ. ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον 

σωρευτικά, 

✓ ζα. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», 

✓ ζβ. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: 

▪ ……… 

▪ νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, 

✓ ζγ. κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12868/2018 (Β’ 

3119) απόφαση του υπουργού Τουρισμού και 

✓ ζδ. διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται 

στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα, 

✓ η. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo 

hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 

κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων, 

Τα ανωτέρω είδη επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων, όπως θα 

αποτυπωθούν, στη βάση διοικητικού εγγράφου, σε πίνακα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://ependyseis. mindev.gov.gr/ 

 

2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα 

αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

✓ α. Δημιουργία νέας μονάδας. 

✓ β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.  

✓ γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν 

παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, για 

τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον 

κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ 

νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της 

αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. 

✓ δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης, οι ενισχυόμενες 

επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων 

φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη 

δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. 

 

➢ Επιλεξιμες δαπάνες 

✓ Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή 
φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία 
προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου 
ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται 
από τους εταίρους. 

http://www.ando.gr/
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✓ Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού 

ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού 
σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. 

✓ Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην 
κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου 
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας 
απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. 

✓ Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία 
συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των 
νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο 

Τα παραπάνω είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.  
 
➢ Προϋπολογισμός / Ελάχιστα και μέγιστα ποσά 

 

150 εκατ. ευρώ, για το έτος 2022 εκ των οποίων: 

✓ 75 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

✓ 75 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης 

απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 75%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με 

το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. 

 

Ελάχιστα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων  

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του 
επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του 
φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:: 

✓ α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 
✓ β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, 
✓ γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, 
✓ δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
✓ ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και 

τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες 
Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.). 

 

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων  

✓ Για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία 

εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για όλα τα είδη ενισχύσεων, ήτοι της επιχορήγησης ή 

της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της 

επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. 
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✓ Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις: 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί: ι) τα τρία 

εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς 

και της επιχορήγησης στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9 (ενισχύσεις για μεσαίες 

επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης) και ιι) τα πέντε εκατομμύρια 

ευρώ (5.000.000 €) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. 

 

3. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 10 χορηγούνται για 

τα επενδυτικά σχέδια που:  

α. υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: 

αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων. 

β. υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. 

 

➢ Διαδικασία - Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης – Σημαντικές ημερομηνίες 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν 

καθεστώς είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2022.  

Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2022 

 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr) που υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των 

επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου. 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 

περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ 

(https://ependyseis.mindev.gov.gr ). 

 

➢ Σχετικό αρχείο 

Προκήρυξη  
   

➢ Περισσότερες Πληροφορίες 

Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ  

 

http://www.ando.gr/
https://ependyseis.mindev.gov.gr/
https://ependyseis.mindev.gov.gr/uploads/photos/ya-79187-09-08-2022-touristikes-ependyseis.pdf
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis

