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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Αυγούστου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής (ενίσχυση ήσσονος σημασίας).

2

Καθορισμός περιοχών της Επικράτειας που δεν
έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις του ν. 4887/2022
σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού.

3

Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «SARONIDA
OLYMPOS GOLF» του επενδυτικού φορέα με την
επωνυμία «ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»
στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων
του ν. 3894/2010 (Α’ 204).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 111548 ΕΞ 2022
(1)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής (ενίσχυση ήσσονος σημασίας).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς
για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της
οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 5 και 7
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 22, της παρ. 1 του
άρθρου 23 και των παρ. 3 και 7 του άρθρου 24.

Αρ. Φύλλου 4136

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184)
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 79 και
80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως
του άρθρου 160.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014
«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 261).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του
ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε με
τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ 2021/10-09-2021 (Β’ 4203)
και την υπό στοιχεία 147036 ΕΞ 2021/22-11-2021
(Β’ 5424) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
12. Την υπ’ αρ. 69359/08-07-2022 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:
60ΓΘ46ΜΤΛΡ-Ρ2Δ).
13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/
3-8-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση
των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β ΄3255).
14. α)Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό
τομέα (EE L 352 της 24/12/2013 σελ. 9) και ιδίως το
άρθρο 3 αυτού.
β) Το γεγονός ότι με τη χορήγηση της παρούσας ενίσχυσης δεν προκαλείται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας όπως αυτό καθορίζεται
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013.
15. Την υπό στοιχεία 111822 ΕΞ 2021/14-9-2021 (ΑΔΑ:
ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7) εγκύκλιο «Παροχή διευκρινίσεων για την
εφαρμογή του ν. 4797/2021 (Α’ 66)».
16. Την υπό στοιχεία 8345 ΕΞ 2021/25.01.2021
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής»
(Β’ 335).
17. Το υπ’ αρ. 749783/6-10-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής.
18. Το υπό στοιχεία 111049 ΕΞ 2022/02-08-2022
έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της
Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών.
19. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής και επλήγησαν από τις πυρκαγιές
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και για τις οποίες εκκρεμεί η εκταμίευση επιχορήγησής τους.
20. Την υπό στοιχεία 110247 ΕΞ 2022/01-08-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών.
21. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της προβλεπόμενης στην υπό στοιχεία
8345 ΕΞ 2021/25.01.2021 κοινή υπουργική απόφαση
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σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ
2021ΣΕ05100001), αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 23ης
και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3-8-2018 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4,
7, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ)
1408/2013.
2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση
ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί
από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής
και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας σύμφωνα με
το υπό στοιχείο 17 έγγραφο του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις,
εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως
κατεστραμμένα.
3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του
συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας,
από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής
και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του
ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με ανώτατο
όριο τα ποσά που προβλέπονται στο υπό στοιχείο 14
Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την καταβολή της απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας
προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του
άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) όπως τροποποιήθηκε με τις υπό
στοιχεία 110065 ΕΞ 2021/10-09-2021 (Β’ 4203) και
υπό στοιχεία 147036 ΕΞ 2021/22-11-2021 (Β’ 5424)
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής
Πολιτικής.
5. Επιπροσθέτως, απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να αναφέρονται όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε βάσει των
Κανονισμών ΕΕ 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 η
οικεία επιχείρηση και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με αυτήν, κατά την έννοια των ως άνω
Κανονισμών, κατά το οικονομικό έτος δημοσίευσης της
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παρούσας απόφασης και κατά τα δύο προηγούμενα
οικονομικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές αθροιζόμενες με
την παρούσα ενίσχυση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν
το ποσό των 20.000,00 ευρώ, εφόσον υπάγονται στον
Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013, σε οποιαδήποτε περίοδο των
τριών οικονομικών ετών, ειδάλλως η επιχείρηση δεν θα
δικαιούται επιχορήγησης.
6. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το
ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού
του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
7. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του
ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενος από την αναλυτική
κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του
άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021
(ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική
μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή
στους δικαιούχους.
8. Τα δικαιολογητικά της παρ. 4 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10)
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.
9. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να
τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το
σύνολο των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων
και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης
για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του
ν. 4797/2021.
10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617
ΕΞ 2021/23-06-2021 απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2022
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 77876
(2)
Καθορισμός περιοχών της Επικράτειας που δεν
έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις του ν. 4887/2022
σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νό-
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μος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16) και ειδικότερα την
περ. δ της παρ. 4 του Παραρτήματος Α’ αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διόρθωσης» (Α’ 133).
3. 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 (Α’ 133).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
7. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 155).
8. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού (Α’ 157).
9. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).
10. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4405), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός περιοχών που εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρμογής κατηγοριών
επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα
Ισχυρή Ανάπτυξη» σε κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων
στον τομέα του Τουρισμού η Περιφερειακή Ενότητα
Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας,
ο Δήμος Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.
Άρθρο 2
Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων
για τις εξαιρούμενες περιοχές
Στις περιοχές του άρθρου 1 περιλαμβάνονται τα είδη
των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στην περ. γ της
παρ. 4 του Παραρτήματος Α’ του ν. 4887/2022.
Άρθρο 3
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να τροποποιηθούν πριν από την παρέλευση
διετίας από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τουρισμού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 79
(3)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «SARONIDA
OLYMPOS GOLF» του επενδυτικού φορέα με την
επωνυμία «ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»
στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων
του ν. 3894/2010 (Α’ 204).
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
2. Τις διατάξεις του ν. 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και
στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις
εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» (Α’ 237) και ιδίως των άρθρων
11, 15 και 29 αυτού.
3. Τις διατάξεις του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων
και άλλες διατάξεις» (Α’ 66).
4. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α’ 204).
5. Την υπ’ αρ. 41/30.09.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ.
“Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων’’ (Α’ 195), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 44/8.10.2021 Π.Υ.Σ. ’’Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων - Τροποποίηση
της υπ’ αρ.41/30.9.2020 Π.Υ.Σ. (Α’ 195)’’ (Α’ 188) και την
υπ’ αρ. 9/13.4.2022 Π.Υ.Σ. ’’Σύσταση, συγκρότηση και
λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών
Επενδύσεων - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/30.9.2020
Π.Υ.Σ. (Α’ 195)’’» (Α’ 73).
6. Την υπ’ αρ. 19/28.05.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της
Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(Σ.Ε.Σ.Ε.), ως ομάδα εργασίας της περ. γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 8 του ν. 4622/2019» (Α’ 109).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
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8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών»
(Α’ 155).
12. Την υπό στοιχεία Υ35/23.9.2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο
Παπαθανάση» (Β’ 4405).
13. Την υπ’ αρ. 4300/27.2.2019 αίτηση και τις μετέπειτα αιτήσεις τροποποίησης του επενδυτικού φακέλου,
με τελευταία εξ αυτών την υπ’ αρ. 4310/22.10.2021, του
επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» για την ένταξη του επενδυτικού
σχεδίου «SARONIDA OLYMPOS GOLF» στις διαδικασίες
των «Στρατηγικών Επενδύσεων» του ν. 3894/2010 καθώς
και τα συνημμένα σε αυτές στοιχεία του φακέλου της
επενδυτικής πρότασης.
14. Τη γνωμοδότηση της εταιρείας με την επωνυμία
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων, επί της αιτήσεως ένταξης του επενδυτικού
σχεδίου «SARONIDA OLYMPOS GOLF» του επενδυτικού
φορέα με την επωνυμία «ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Ε.» στις διαδικασίες των «Στρατηγικών Επενδύσεων»
του ν. 3894/2010, σύμφωνα με την από 29.12.2021 (ΑΠΣ
389) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
15. Τη θετική γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής
Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αποτυπώνεται στο υπ’
αρ. 37054/8.4.2022 πρακτικό της από 1.4.2022 10ης Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών
Επενδύσεων.
16. Την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε.Σ.Ε., Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προς την Δ.Ε.Σ.Ε. επί της
άνω αίτησης.
17. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου
«SARONIDA OLYMPOS GOLF» του επενδυτικού φορέα
με την επωνυμία «ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»
ως Στρατηγικής Επένδυσης κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3894/2010, σύμφωνα με τις παραδοχές,
τους όρους, και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στη σχετική γνωμοδότηση της «Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως
αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 29.12.2021 (ΑΠΣ 389), καθώς και με τις επιπρόσθετες προϋποθέσεις της κατασκευής εκ μέρους του
επενδυτικού φορέα υπέρ και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή/και του Δήμου Σαρωνικού κτιριακών
υποδομών Κέντρου Υγείας ή/και σχολικών μονάδων ή
άλλης αναγκαίας κατά την κρίση του Δήμου Σαρωνικού
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υποδομής στον εν λόγω Δήμο δομημένης επιφανείας έως 6.000 τ.μ. επί του γεωτεμαχίου της επένδυσης και της παραχώρησης στον ως άνω Δήμο επιφανείας έως 20 στρεμμάτων από το γεωτεμάχιο της επένδυσης για τη δημιουργία
Κοιμητηρίου και με την επισήμανση, ότι η υλοποίηση των επιμέρους αιτημάτων του επενδυτή θα αξιολογηθεί και
θα εξειδικευθεί περαιτέρω κατά το στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022
Ο Πρόεδρος
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τα Μέλη
Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υπουργός Οικονομικών

Υπουργός
Περιβάλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπουργός Επικρατείας

Υπουργός Τουρισμού

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02041360308220008*

