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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Μυτιλήνη, 25/9/2019   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                             Α.Π: οικ. 60100/1215 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ                             
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                    
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση : Αργ. Εφταλιώτη 3 

Τ.Κ. : 81 100 Μυτιλήνη             

Τηλέφωνο : 22510-23201                                    

Fax : 22510-27973                                             

E- mail             : e.pitika@pvaigaiou.gov.gr  
Πληροφορίες : κα Πίτικα Ευανθία 

  
Θέµα : Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς 

υπαγωγή στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόµου 4399/2016 στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθµ. 35976/29-3-2018 πρόσκλησης. 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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 υπ’ αριθµ. 129345/24-11-2017 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» έτους 2017, (Β’ 4124), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αρ. 67801/27-6-

2019 Κοινή Υπουργική απόφαση (Β΄ 2654). 

5.Την υπ’ αριθµ. 81549/5-8-2019 Υπουργική Απόφαση «Κατανοµή στους αρµόδιους φορείς των ποσών 

των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του 

αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2017» (Β’ 3230). 
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6.Την υπ’ αριθµ. 35976-29/3/2018 Υπουργική Απόφαση «∆εύτερη (2) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων 

«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού N. 4399/2016» (B’ 1272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7.Την υπ’ αριθµ. 108612/17-10-2016 (Β’ 3410) 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» όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε από τις υπ’ αρίθµ. 129299/24-11-2017 (Β΄ 4122), 3664/14-1-2019 (Β΄132) και 3666/14-1-

2019 (Β΄132) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 

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 (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 συµπληρώθηκε από την υπ’ αρίθµ. 129288/24-11-2017 

(Β΄4122) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

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» (Β’ 922). 

10.Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο 

πρώτο του Π.∆. 63/2005, (Α΄98). 

11.Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», (Α΄45), όπως ισχύει, και 

ειδικότερα τα άρθρα 13,14 και 15 αυτού. 

12.Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

13.Το Προεδρικό διάταγµα 137 (ΦΕΚ 230/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14.Tην αριθ. 16/2019 απόφαση Πολυµελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης όπως διορθώθηκε µε την 28/2019 

όµοια απόφαση. 

15.Το από  31/8/2019 πρακτικό ορκωµοσίας του Περιφερειάρχη. 

16.Τον υπ΄ αριθµ. 34713/637/3-06-2019 Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης για τα επενδυτικά σχέδια που 

υποβλήθηκαν στην ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο 

πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» των άρθρων 42 έως 46 του Ν. 4399/2016, 

Β΄κύκλος. 
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καταρτίζουµε 
 

Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, των επενδυτικών σχεδίων που 

υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόµου 4399/2016, 

στην ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της δεύτερης 

(2ης) πρόσκλησης της µε αριθµό 35976/29-3-2018 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε. 

Σύµφωνα µε το συνηµµένο Πίνακα υπάγονται συνολικά οκτώ (8) επενδυτικά σχέδια. Το συνολικό ποσό της 

επιχορήγησης, ανέρχεται στο ύψος των πέντε εκατοµµυρίων τετρακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων, εξακοσίων 

ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (5.470.699,23 €). 

Το ανωτέρω ποσό καλύπτεται από το ορισθέν αντίστοιχο ποσό που κατανεµήθηκε στην ∆ιεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. 81549/5-8-2019, 

άρθρο 2 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Για τα επενδυτικά σχέδια του Πίνακα της απόφασης αυτής θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης ατοµικών 

αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του αναπτυξιακού νόµου 

4399/2016. 

 
                                                                                                                       
                                                                                                               Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                        
                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                    
 
                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  
             ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΑΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

                      ΜΑΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα: Οριστικός Πίνακας Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης 2ης προκήρυξης  
                      «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Ν.4399/2016 (∆ΙΑΠ ΠΒΑ) 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Προϊστάµενο Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,  
    Περιβάλλοντος και Υποδοµών 
3. Προϊστάµενο ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
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