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Θέμα: Κατάρτιση οριστικού πίνακα κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική 
σειρά, των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 στο πλαίσιο της 
υπ’ αριθ. 130119/08-12-2020 έκτης (6ης) προκήρυξης. 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 (Α΄117) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση 
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

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, όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του κανονισμού 702/2014 της Ευρωπαϊκής 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. 

4. Την υπ’ αριθ. 43965/30-11-1994 (Β΄922) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επενδυτικών 
έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής 
των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του 
ν.1892/90». 

5. Την υπ’ αριθ.129229/24-11-2017 (Β΄4122) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των 
ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), 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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθ.108621/17-10-2016 (Β΄3410) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 
του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες 
η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του 
επενδυτικού σχεδίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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7. Την υπ’ αριθ.47640/14-05-2020 (B’ 1847) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 
4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2020", όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 82415/03-08-2020 (B’ 3219) και 128460/03-
12-2020 (B’ 5342) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

8. Την υπ’ αριθ.88642/25-08-2020 (Β’ 3539) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των 
ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να 
υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A ́ 117), για τα οποία το 
αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό 
σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) 
ευρώ, και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς 
και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά 
σχέδια». 

9. Την υπ’ αριθ. 130119/08-12-2020 (B’ 5400) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθ.68932/18-06-2021 (B’ 2663) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των 
ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 
του ν. 4399/2016, του έτους 2020". 

11. Την υπ’ αριθ.141580/27-12-2021 (B’ 6271) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Κατανομή στους αρμόδιους φορείς, των ποσών των 
ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 
του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, του έτους 2020.". 

 
12. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 
13. Το π.δ. 133/2010 (Α΄226) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», καθώς 

και τις αποφάσεις 81320 και 77909/01-12-2016 (Β΄4302) του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με τις οποίες εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα το 
άρθρο 4 αυτού. 

14. Την απόφαση 7281/2019 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την 
επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 
την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών 
Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 
01.09.2019 έως 31.12.2023. 

15. Την απόφαση οικ.72217(1346)/31-1-2022 (Β΄458) του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς 
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» και ειδικότερα το άρθρο 29 αυτής. 

 
16. Τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης με αριθ. πρωτ. 340778(986)/13-5-2022 για τα 

επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στην Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο 
της υπ’ αριθ. 130119/08-12-2020 έκτης (6ης) προκήρυξης του καθεστώτος ενισχύσεων 
«Γενική Επιχειρηματικότητα» των άρθρων 37 έως 41 του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. 

17. Τις υποβληθείσες ενστάσεις και τα πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων.  
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Καταρτίζουμε 

Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική 

Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, στην Αυτοτελή Διεύθυνση 

Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 130119/08-12-2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων (έκτη προκήρυξη), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  

Σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα υπάγονται συνολικά εννέα (9) επενδυτικά σχέδια.  

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 

ανέρχεται στο ύψος του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων, 

πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.587.574,27€) και 

το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται 

στο ύψος των τριών εκατομμυρίων, τριακοσίων έντεκα χιλιάδων, επτακοσίων πενήντα 

τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (3.311.754,19€). 

 

Τα ανωτέρω ποσά καλύπτονται από τα ορισθέντα αντίστοιχα ποσά που κατανεμήθηκαν 

στην Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 141580/27-12-2021 (B’ 

6271) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Κατανομή 

στους αρμόδιους φορείς, των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων, που 

υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ 

Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, του έτους 

2020". 

 

Για τα επενδυτικά σχέδια του συνημμένου Πίνακα της απόφασης αυτής θα ακολουθήσει 

η διαδικασία έκδοσης ατομικών αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων 

«Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 
 
Συνημμένα: 

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (6ος κύκλος) Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Κοινοποίηση: 

Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. 
 
Εσωτερική διανομή: 

1. Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
2. Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Κινήτρων 
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