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Θέµα : Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που 
υποβλήθηκαν στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηµατικότητας του Αναπτυξιακού 
Νόµου 4399/16 στη ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης µε αριθµό 108645/2016. 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (φεκ87/α/27-12-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π∆ 129/23.12.2010 (ΦΕΚ 222/Α'/27.12.2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας».  

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

4. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
5. Τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 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 την λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.  

6. Την υπ΄αριθµ. 106688/13-10-2016 κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του ποσού, 
κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα 
ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηµατικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις 
µηχανολογικού εξοπλισµού» και «Επενδύσεις µείζονος µεγέθους» του αναπτυξιακού 
Ν.4399/2016». (Β’ 3315), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 129348/24-11-2017 
κοινή Υπουργική απόφαση (Β΄4233).  

7. Την υπ΄αριθµ. 8938/24-01-2018 Υπουργική Απόφαση «Κατανοµή στους αρµόδιους 
φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα 
καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηµατικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», 
«Ενισχύσεις µηχανολογικού εξοπλισµού» και «Επενδύσεις µείζονος µεγέθους» του 
αναπτυξιακού Ν.4399/2016»(Β’ 233). 

8. Την υπ΄αριθµ. 108645/17-10-2016 Υπουργική Απόφαση «Προκήρυξη καθεστώτος 
ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηµατικότητα» του Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016 (Β΄3378), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. 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 (ΜΜΕ), που µπορούν 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» (Β΄3410).  

10.  Την υπ΄αριθµ. 108621/17-10-2016 (Α΄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 
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» (Β΄3410).   

11. Τον υπ΄αριθµ. 547/27-03-2018 Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης για τα επενδυτικά σχέδια 
που υποβλήθηκαν στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηµατικότητας του Αναπτυξιακού Νόµου 
4399/16 στη ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο 
πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης µε αριθµό 108645/2016. 

12. Τις υποβληθείσες ενστάσεις (αριθµ. Πρωτ. 638/05-04-2018 και 639/10-04-2018) και τα 
υπ΄αριθµ 1 και 2 πρακτικά των επίτροπων ενστάσεων.  

 
Καταρτίζουµε 

 
• Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, των επενδυτικών 

σχεδίων που υποβλήθηκαν στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηµατικότητας του Αναπτυξιακού 
Νόµου 4399/16 στη ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης µε αριθµό 108645/2016 Υπουργικής 
Απόφασης, (Β’ 3378), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Σύµφωνα µε το συνηµµένο πίνακα υπάγονται εικοσιένα (21) επενδυτικά σχέδια.  
• Το συνολικό ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο ύψος τεσσάρων εκατοµµυρίων 

οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ευρώ και πενήντα δύο  λεπτών 
(4862805,52) και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε οκτώ εκατοµµύρια 
τριακόσιες ένα χιλιάδες ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (8301867,41).  

• Τα ανωτέρα ποσά καλύπτονται από τα ορισθέντα αντίστοιχα ποσά που κατανεµήθηκαν 
στην ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ, 8938/24-
01-2018, άρθρο 1 παρ. 1 περ. β και άρθρο 2 περ. α, απόφαση του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.  

• Για τα επενδυτικά σχέδια του Πίνακα της απόφασης αυτής θα ακολουθήσει διαδικασία 
έκδοσης ατοµικών αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηµατικότητας 
του αναπτυξιακού νόµου 4399/2016.  

 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

και βεβαιών τη γνησιότητα κειµένων και υπογραφών  

όλων των υπογραφόντων το σύνολο των εγγράφων  

του συνηµµένου φακέλου του ανωτέρω σχεδίου 

ΣΥΝ/ΝΑ: 

 - Οριστικός πίνακας 
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