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ΘΕΜΑ: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που 
αξιολογήθηκαν θετικά προς υπαγωγή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο καθεστώς 
ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, 
στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 130119/08-12-2020 (5400 Β΄) έκτης (6) προκήρυξης 
(ΣΤ κύκλος) 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 
της 28ης – 6 – 2014, s. 1-178) 

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 υπ’ αριθμ. 130119/08.12.2020 Υπουργική Απόφαση «6η Προκήρυξη 
καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού N. 
4399/2016», (ΦΕΚ B΄ 5400/2020). 

5. Την υπ’ αριθμ. 47640/14-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του 
ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα 
καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική 
Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 
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Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», του έτους 2020» (Β΄ 
1847/14-05-2020), όπως τροποποιήθηκε με τις με αρθιμ. Πρωτ. 82415/03.08.2020 
(Β΄ 3219/03-08-2020), και  128460/03.12.2020 (Β΄ 5342/03-12-2020) Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις. 

6. Την υπ΄ αριθ. 141580/27-12-2021 Υπουργική Απόφαση σχετικά με την κατανομή 
ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώτα « «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, του έτους 2020 (Β΄ 6271/2021)

7. Την υπ’ αριθμ. 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. 

8. Την υπ’ αριθμ. 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, 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. 

9. 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». 

10. Την υπό στοιχεία C(2018)4206/06-07-2018 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής 
Επιχειρηματικότητας του Ν.4399/16. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

12 Την υπ΄ αριθμ. 15840/156612 Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί 
ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 
222/τ.Α’/27.12.2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει. (ΦΕΚ 
1748/Β/26-10-2018).

13. Την με αρ. 26/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας για την 
επικύρωση του αποτελέσματος των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.

14. Τον υπ΄ αριθμ. 85945/03.03.202 Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης για τα 
επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα πλαίσια του καθεστώτος 
ενίσχυσης “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Ν. 4399/2016 (ΣΤ΄ κύκλος). 
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15. Την υποβληθείσα ένσταση και το πρακτικό της Επιτροπής ενστάσεων 
16. Το από 04/04/2022 σχετικό email της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με οποίο μας έχει σταλεί σχέδιο του 
Οριστικού Πίνακα Κατάταξης για τα επενδυτικά σχέδια της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(ΣΤ Προκήρυξη του καθεστώτος  Γενική Επιχειρηματικότητα του Ν.4399/16)  

Ανακοινώνουμε

Καταρτίζουμε Οριστικό Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των 
επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προς υπαγωγή στο καθεστώς 
«Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και 
αξιολογήθηκαν θετικά, στα πλαίσια της 6ης Προκήρυξης με αριθμό 
130119/08.12.2020. 
Σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Κατάταξης, υπάγονται συνολικά δέκα πέντε (15) 
επενδυτικά σχέδια. 
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και 
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται σε πέντε 
εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι τέσσερα 
λεπτά (5.070.665,24 €) και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε πέντε  
εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και 
σαράντα εννέα λεπτά (5.738.878,49 €).
 Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις που προϋπολογισμού, 
όπως αυτές καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 141580/27.12.2021 (ΦΕΚ Β 6271/2021)  
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 Για τα επενδυτικά σχέδια του συνημμένου Πίνακα Κατάταξης θα ακολουθήσει η 
διαδικασία έκδοσης ατομικών αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων της 
Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. 
.

       O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ΣΤ Προκήρυξης Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 
4399/16 Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Εσωτερική διανομή: 
Γραφείο Περιφερειάρχη 
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
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