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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που 

υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του 

Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 56673/20-05-2021 

(Β΄ 2143) πρόσκλησης (7ος κύκλος).» 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

3. 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. 

4. Την 141581/24-12-2021  Υπουργική απόφαση «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 2021. 

5. Την υπ’ αριθμ. 56673/20-05-2021 (Β΄ 2143) Υπουργική Απόφαση  «Έβδομη (7η) 
προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του 
αναπτυξιακού ν. 4399/2016.», (Β΄3640), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 108612/17-10-2016 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 (Α΄ 117) και των προδιαγραφών, 
πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού 
θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.» 
(B΄3410), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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7. Την υπ’ αριθμ. 108621/17-10-2016 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.» (B΄3410), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

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

9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98). 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1 περ.ιβ΄ και 186 παρ. ΙΙ περ. Α20΄ του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 περ. γβ΄ του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ237/Α΄/27-
12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», 

12. Την αριθ. 30/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης  (διαδικασία 
εκούσιας δικαιοδοσίας) για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχικών 
περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών 
περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο 
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 

13. Τα από 30-08-2019 και 05-09-2019 Πρακτικά Ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Περιφερειακών Συμβούλων. 

14. Την υπ’ αριθ. 341884/2786/15-11-2022 Ανακοίνωση του Προσωρινού Πίνακα 
Κατάταξης για τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού / 
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο της 7ης προκήρυξης του 
καθεστώτος ενισχύσεων της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 
του Ν.4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15.  Το από 29-11-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/νσης Αναπτυξιακών Νόμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με το οποίο μας στάλθηκε σχέδιο του 
Οριστικού Πίνακα Κατάταξης για τα επενδυτικά σχέδια της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης (7ος κύκλος, καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας). 

 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
 

Καταρτίζουμε Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, των 
επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής 
Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στο πλαίσιο της 
έβδομης προκήρυξης του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας με αρ. 56673/20-
05-2021 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα υπάγονται συνολικά 3 επενδυτικά σχέδια. Το συνολικό 
ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ύψος των διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων σαράντα 
επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (232.047,97 €) και το συνολικό ποσό της 
φορολογικής απαλλαγής στο ύψος των τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριάντα δύο 
ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (497.032,65 €). 
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Για τα επενδυτικά σχέδια του Πίνακα της απόφασης αυτής θα ακολουθήσει η διαδικασία 
έκδοσης ατομικών αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας 
του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, σύμφωνα με την 141581/24-12-2021 Υπουργική 
Απόφαση κατανομής στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των 
επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» 7ου 
κύκλου, του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. 

    

 
 
 
 Κομοτηνή,5-12-2022 
  
 Ο Περιφερειάρχης 
 Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
 
 
 
 Χρήστος Μέτιος                                                  
 
 
 
Συνημμένα: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  7ης  προκήρυξης Γενικής Επιχειρηματικότητας  
Ν.4399/2016 (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 Γραφείο Περιφερειάρχη 
 Γραφείο Δ/ντριας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού   
 Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης      
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