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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Θεςςαλονίκη, 28-6-2018 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 2889 

 
Ταχ. Δ/νςθ : Διοικθτιριο  
Ταχ. Κϊδ. : 54123  
Ρλθροφορίεσ : Τμιμα Ενθμζρωςθσ Επενδυτϊν και Επικοινωνίασ 
Τθλζφωνο : 2310-379398 
E-mail : ependyseis@mathra.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιςη Οριςτικοφ Πίνακα Κατάταξησ των επενδυτικϊν ςχεδίων που υποβλθιηκαν προσ 

υπαγωγθ ςτο καιεςτϊσ «Γενικθ Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακοφ Νόμου 4399/2016 ςτο 

πλαίςιο τησ υπ’ αριιμ. 108645/2016 πρόςκληςησ. 

 
 
Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

Ζχοντασ υπόψη: 

1. Τισ διατάξεισ του νόμου 4399/2016 «Θεςμικό πλαίςιο για τθ ςφςταςθ κακεςτϊτων Ενιςχφςεων Ιδιωτικϊν 

Επενδφςεων για τθν περιφερειακι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ – Σφςταςθ Αναπτυξιακοφ Συμβουλίου και 

άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ117), όπωσ ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του Γενικοφ Απαλλακτικοφ Κανονιςμοφ 651/2014 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  

3. Τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 702/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 25θσ Ιουνίου 2014 για τθν κιρυξθ 

οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ και δαςοκομίασ και ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

ςυμβιβάςιμων με τθν εςωτερικι αγορά κατ’ εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ειδικότερα το άρκρο 14 αυτοφ.  

4. Τθν υπ’ αρικμ. 106688/13-10-2016 κοινι Υπουργικι απόφαςθ «Κακοριςμόσ του ποςοφ, κατά είδοσ 

ενιςχφςεων, για τα επενδυτικά ςχζδια που υπάγονται ςτα κακεςτϊτα ενιςχφςεων «Γενικι Επιχειρθματικότθτα», 

«Νζεσ ανεξάρτθτεσ ΜΜΕ», «Ενιςχφςεισ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ» και «Επενδφςεισ μείηονοσ μεγζκουσ» του 

αναπτυξιακοφ Ν. 4399/2016», (Β’ 3315), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ. αρ. 129348/24-11-2017 κοινι Υπουργικι 

απόφαςθ (Βϋ 4233). 

5. Τθν υπ’ αρικμ. 8938/24-1-2018 Υπουργικι απόφαςθ «Κατανομι ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ των ποςϊν των 

ενιςχφςεων των επενδυτικϊν ςχεδίων που υπάγονται ςτα κακεςτϊτα του αναπτυξιακοφ ν. 4399/2016, «Γενικι 

Επιχειρθματικότθτα», «Νζεσ ανεξάρτθτεσ ΜΜΕ», «Ενιςχφςεισ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ» και «Επενδφςεισ 

μείηονοσ μεγζκουσ», του ζτουσ 2016» (Β’ 233).  

6. Τθν υπ’ αρικμ. 108645/19-10-2016 Υπουργικι Απόφαςθ «Ρροκιρυξθ κακεςτϊτοσ ενιςχφςεων «Γενικι 

Επιχειρθματικότθτα» του αναπτυξιακοφ N. 4399/2016», (B’ 3378), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

7. Τθν υπ’ αρικμ. 108612/17-10-2016 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ των ειδϊν επενδυτικϊν ςχεδίων 

του τομζα πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (MME), που 

μποροφν να υπαχκοφν ςε κακεςτϊτα ενιςχφςεων του Ν. 4399/2016 (Αϋ 117) και των προδιαγραφϊν, πρόςκετων 

όρων, περιοριςμϊν και προχποκζςεων, κακϊσ και κάκε ςχετικοφ κζματοσ για τθν παροχι των ενιςχφςεων ςε 

επενδυτικά ςχζδια του τομζα αυτοφ» (Β’ 3410).  
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8. Τθν υπ’ αρικμ. 108621/17-10-2016 (Α’ 3410) Kοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ ειδικϊν όρων, 

προχποκζςεων, προδιαγραφϊν και περιοριςμϊν για τθν υπαγωγι ςε κακεςτϊτα ενιςχφςεων του Ν. 4399/2016 

(Αϋ 117), επενδυτικϊν ςχεδίων του τομζα τθσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο 

ςθμείο 10 του άρκρου 2 του καν. (ΕΕ) αρικμ. 651/2014 τθσ επιτροπισ, αποκλειςτικά ςτισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ 

θ ενίςχυςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου κακορίηεται με βάςθ τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ του επενδυτικοφ ςχεδίου» (Βϋ 

3410).  

9. Τθν υπ’ αρικ. 43965/30-11-1994 (Β’ 922) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εκνικισ Οικονομίασ και Τουριςμοφ 

«Κακοριςμόσ του είδουσ και τθσ ζκταςθσ των επενδυτικϊν ζργων που περιλαμβάνονται ςτισ επενδφςεισ 

εκςυγχρονιςμοφ ολοκλθρωμζνθσ μορφισ των εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ των ξενοδοχειακϊν μονάδων ςτισ 

διατάξεισ του Ν.1892/90» (Β’ 922).  

10.Το άρκρο 90 του «Κϊδικα για τθν Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά Πργανα» που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο 

του Ρ.Δ. 63/2005, (Αϋ98). 

11. Το ΡΔ 24/2015 «Σφςταςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων» (ΦΕΚ 20/τ. Α’/27.01.2015). 

12. Το ΡΔ 70/2015 «Αναςφςταςθ των Υπουργείων Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και 

μετονομαςία του ςε Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. Μετονομαςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, 

Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ςε Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίασ, 

Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ ςε Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και του Υπουργείου 

Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςε Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

Μεταφορά Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ ςτο Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ.» (ΦΕΚ 114/τ. 

Α’/22.09.2015). 

13. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 123/2016 «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του Υπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ 

και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, αναςφςταςθ του Υπουργείου Τουριςμοφ, ςφςταςθ Υπουργείου 

Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και Υπουργείου Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, 

μετονομαςία Υπουργείων Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ 

και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» (ΦΕΚ 208/τ.Α/04.11.2016).  

14.Το Ρ.Δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Αϋ210) κακϊσ και το 

Ρ.Δ. 22/2018 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτι Υπουργοφ και Υφυπουργϊν» (ΦΕΚ 210/τ.Αϋ/05.11.2016).  

15.Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 141/2017 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν» (ΦΕΚ 180/τ.Α’/23.11.2017) όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

16. Τθν υπ’ αρίκμ. 39324/06.12.2016 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ανάκεςθ 

αρμοδιοτιτων ςτθν Υφυπουργό Εςωτερικϊν Μαρία Κόλλια Τςαρουχά (ΦΕΚ 3959/τ. Β’ 09.12.2016). 

17. Τον υπϋ αρικμ. 2358/01.06.2018 Ρροςωρινό Ρίνακα Κατάταξθσ για τα επενδυτικά ςχζδια που υποβλικθκαν 

ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν-Τομζασ Μακεδονίασ Θράκθσ (Δ/νςθ Ιδιωτικϊν Επενδφςεων) ςτο πλαίςιο του 

κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ «Γενικι Επιχειρθματικότθτα» του Ν. 4399/2016.  

 

Καταρτίζουµε 

Οριςτικό Ρίνακα Κατάταξθσ, κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ, των επενδυτικϊν ςχεδίων που υποβλικθκαν 

προσ υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ «Γενικι Επιχειρθματικότθτα» του Αναπτυξιακοφ Νόμου 4399/2016, ςτθ Διεφκυνςθ 

Ιδιωτικϊν Επενδφςεων του Υπουργείου Εςωτερικϊν-Τομζασ Μακεδονίασ Θράκθσ, ςτο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ 
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πρόςκλθςθσ με αρικμό 108645/19-10-2016 Υπουργικισ απόφαςθσ, όπωσ τροποποιικθκε. 

Σφμφωνα με το ςυνθμμζνο Ρίνακα υπάγονται ςυνολικά τριάντα δφο (32) επενδυτικά ςχζδια. 

Το ςυνολικό ποςό τθσ επιχοριγθςθσ, τθσ επιδότθςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και τθσ επιδότθςθσ του κόςτουσ 

τθσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ ανζρχεται ςτο φψοσ των είκοςι ζνα εκατομμυρίων, επτά χιλιάδων, 

τριακοςίων εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα δφο λεπτϊν (21.007.378,42 €). 

Το ςυνολικό ποςό τθσ φορολογικισ απαλλαγισ ςυμβατικισ επζνδυςθσ και τθσ φορολογικισ απαλλαγισ 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ανζρχεται ςτο φψοσ των εξιντα εφτά εκατομμυρίων, εβδομιντα δφο χιλιάδων, 

οκτακοςίων πενιντα τριϊν ευρϊ και ςαράντα δφο λεπτϊν (67.072.853,42 €). 

Το ανωτζρω ποςό καλφπτεται από τα οριςκζντα αντίςτοιχα ποςά που κατανεμικθκαν ςτθ Διεφκυνςθ Ιδιωτικϊν 

Επενδφςεων του Υπουργείου Εςωτερικϊν-Τομζασ Μακεδονίασ Θράκθσ ςφμφωνα με τθν υπϋ αρ. 8938/24-1-1018, 

άρκρο 2 περ. β, απόφαςθ του Υπουργοφ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

Για τα επενδυτικά ςχζδια του Ρίνακα τθσ απόφαςθσ αυτισ κα ακολουκιςει θ διαδικαςία ζκδοςθσ ατομικϊν 

αποφάςεων υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ ενιςχφςεων «Γενικι Επιχειρθματικότθτα» του αναπτυξιακοφ νόμου 

4399/2016.  

 
 

Η ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΣΑΡΟΤΧΑ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ Γραμματείασ 

του Υπουργείου Εςωτερικϊν 
(Τομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) 

κ.α.α. 
Ακαναςία Φορτοτιρα 
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ΤΝΗΜΜΕΝΑ 

1. 
Οριςτικόσ Ρίνακασ Κατάταξθσ του κακεςτϊτοσ «Γενικι Επιχειρθματικότθτα» του αναπτυξιακοφ νόμου 
4399/2016 (ΔΙΕ ΥΡΕΣ Τομζασ Μακεδονίασ - Θράκθσ)  

 
 
 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΓΑΦΕΙΟ ΥΦΥΡΟΥΓΟΥ (Ηλεκτρονικά) 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ηλεκτρονικά) 

3. ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΡΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ηλεκτρονικά) 

4. ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΣΗΣ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ηλεκτρονικά) 
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