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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση και τον
συντονισμό των επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις
για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πλημμύρες
και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης
Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.

2

Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών
των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στo καθεστώς «Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του
ν. 4399/2016, του έτους 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16096 ΕΞ 2021
(1)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση και τον
συντονισμό των επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις
για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πλημμύρες
και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133),
β) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «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» (Α’ 184),

Αρ. Φύλλου 603

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περιπτ. δ’ της παρ. 6
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133),
στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 37 του π.δ. 142/2017
«Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
2. Την υπό στοιχεία 82564ΕΞ2019/23.7.2019 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού
Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, στον Χρήστο Τριαντόπουλο του Γεωργίου»
(ΥΟΔΔ 537).
3. Την υπό στοιχεία 20725/Β.979/10.5.2011 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του
ν. 2459/1997»(Β’ 1207), όπως ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία 121619ΕΞ2020/26.10.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση
και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιχορηγήσεων
επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές» (ΑΔΑ 6Α68Η-ΛΣΓ).
5. Την υπ’ αρ. 96002/24874/08.12.2020 επιστολή της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα «Συγκρότηση ομάδων εργασίας υπό της Συντονιστικής Επιτροπής παρακολούθησης των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για την
αντιμετώπιση των ζημιών του Ιανού».
6. Τις από 15/10/2020 και 25-1-2021 ηλεκτρονικές επιστολές από τον ΕΛΓΑ.
7. Την ανάγκη παρακολούθησης και συντονισμού των
επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ζη-
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μιών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές σε κάθε
Περιφερειακή Ενότητα που έχει πληγεί.
8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε::
Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής, ομάδες εργασίας
για την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από
τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και
19ης Σεπτεμβρίου 2020, ανά περιφερειακή ενότητα της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Β. Συγκροτούμε τις ανωτέρω ομάδες και ορίζουμε τα
μέλη τους ως εξής:
α) Ομάδα Εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας:
i. Γεώργιο Μανωλά του Αντωνίου, Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, ως πρόεδρο,
ii. Σοφία Γαρμπή του Ηλία, Μηχανικό Περιβάλλοντος,
Ειδική Σύμβουλο, με αναπληρώτρια την Σταματίνα Ζαπάντη του Κωνσταντίνου, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας,
iii. Χρήστο Γκέκα του Αποστόλου, γεωπόνο, υπάλληλο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛΓΑ), υποκατάστημα Πάτρας.
β) Ομάδα εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου:
i. Γεώργιο Μανωλά του Αντωνίου, Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, ως πρόεδρο,
ii. Άγγελο Κεφαλληνό του Χρήστου, ΠΕ Γεωτεχνικών
(Γεωπόνων) με αναπληρωτή του τον Διονύσιο Τόφαλο
του Γεωργίου, ΤΕ Φυτικής Παραγωγής,
iii. Δημήτριο Μαστρογιάννη του Γεωργίου, γεωπόνο,
υπάλληλο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), υποκατάστημα Πάτρας.
γ) Ομάδα εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας:
i. Γεώργιο Μανωλά του Αντωνίου, Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, ως πρόεδρο,
ii. Δημήτριο Φίλιππα του Ανδρέα, ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωλόγων με αναπληρώτρια την Μαρία Παπαλεξάνδρου
του Περικλή, ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων,
iii. Σταυριανουδάκη Νίκη του Μανούσου, ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), υποκατάστημα Αγρινίου.
Τον Πρόεδρο των ομάδων εργασίας, σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Πρόεδρος της
Συντονιστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση και
το συντονισμό των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για
την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και φυσικές
καταστροφές.
Η γραμματειακή υποστήριξη θα γίνεται εκ περιτροπής
από μέλη των ομάδων εργασίας τα οποία ορίζονται από
τον Πρόεδρο.
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Γ. Έργο των ομάδων εργασίας είναι η εποπτεία, η παρακολούθηση και συντονισμός των ενεργειών και των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών για τις επιχορηγήσεις επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 2459/1997, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με στόχο
την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων που σχετίζονται με το μεσογειακό κυκλώνα ΙΑΝΟΣ, τις πλημμύρες και
τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου
2020. Ειδικότερα, έργο των ομάδων εργασίας είναι η διασφάλιση (α) της καθολικής μετάβασης τυχόν αιτημάτων που είχαν αρχικά υποβληθεί τόσο στον ΕΛΓΑ, όσο
και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης προς τις
αρμόδιες σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο επιτροπές της
Περιφέρειας, (β) της ενοποίησης όλων των δηλώσεων
που έχουν συγκεντρωθεί ή και πρόκειται να κατατεθούν,
σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις ή αστοχίες κατά την καταγραφή, και
(γ) της πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, στοιχεία και
εκτιμήσεις που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία
και δύναται να διευκολύνουν την εκτιμητική διαδικασία.
Δ. Οι ομάδες εργασίας ενημερώνουν για την πορεία
των εργασιών τους τη Συντονιστική Επιτροπή για την
παρακολούθηση και τον συντονισμό των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από
θεομηνίες και φυσικές καταστροφές της υπό στοιχεία
121619ΕΞ2020/26.10.2020 απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών.
Ε. Οι ομάδες εργασίας θα συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης ή σε άλλο χώρο όπου στεγάζονται υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονομικών ή της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, η δε διάρκειά τους ορίζεται έως 31 Μαρτίου
2021. Οι συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας
των δημοσίων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση.
H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 16912
(2)
Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών
των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στo καθεστώς «Επιχειρηματικότητα
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του
ν. 4399/2016, του έτους 2019.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για
τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
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σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 117), όπως ισχύουν, και ειδικότερα την
παρ. 2 του άρθρου 28 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής 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 (EE L 187 της
26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του
ν. 4337/2015 (Α’ 129).
4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της
01.07.2014, σ. 1-75).
5. Την υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς
γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και
των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών
και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος
για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια
του τομέα αυτού» (Β’ 4122).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
12. Την υπό στοιχεία Υ 45/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3328).
13. Την υπ’ αρ. 67918/27-06-2019 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύ-
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σεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών
και Μικρών Επιχειρήσεων” του ν. 4399/2016, του έτους
2019» (Β’ 2612), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
υπ’ αρ. 266/04.01.2021 (Β’ 401) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 67918/27-06-2019 κοινή υπουργική
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ.
266/04.01.2021 κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής του
καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν. 4399/2016 που προκηρύσσεται το έτος 2019, κατανέμεται στους αρμόδιους Φορείς
εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016,
ως εξής:
Φορέας Υποδοχής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΕΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ)
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ποσό €
0
630.000
0
135.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

0

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

570.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

0

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

465.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

0

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

0

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

0

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

0

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1.700.000

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

0

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ)

3.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

6.500.000

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6384

Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν. 4399/2016 που προκηρύσσεται το έτος
2019, κατανέμεται στους αρμόδιους Φορείς εφαρμογής
της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, ως εξής:

Τεύχος B’ 603/15.02.2021

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

47.800.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

62.900.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 22.770.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

31.780.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

21.850.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

17.600.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

26.650.000

Φορέας Υποδοχής

Ποσό €

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

13.300.000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΕΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ)

116.250.000

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ)

344.540.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

23.200.000

ΣΥΝΟΛΟ

980.000.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

42.850.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

90.750.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9.360.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

73.700.000

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

34.700.000

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02006031502210004*

