
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 129345/24-11-2017 (Β΄ 4124) 
«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα κα-
θεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 
4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες 
ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού 
εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, 
του έτους 2017».

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 129229/
24-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4122) κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών 
σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής πα-
ραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (MME),που μπορούν να υπαχθούν 
σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και 
των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορι-
σμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετι-
κού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 67801 (1)
   Τροποποίηση της 129345/24-11-2017 (Β΄ 4124) 

«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 

για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα κα-

θεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 

4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες 

ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού 

εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, 

του έτους 2017».

  ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαί-

σιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανά-

πτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), όπως ισχύουν, και ειδικό-
τερα την παρ. 1 του άρθρου 28 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 
26-06-2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του 
ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

4. 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 συμ-
βιβάσιμων 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 
(EE L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).

5. Την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφα-
ση «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» (Β΄ 4122).

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
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9. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).

10. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

11. Την 129345/24-11-2017 (Β΄ 4124) κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενι-
σχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα 
καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, 
“Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ”, 
“Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις 
μείζονος μεγέθους”, του έτους 2017».

12. Την C(2018)4206 final/06-07-2018 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το σχέ-
διο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρη-
ματικότητας του ν. 4399/2016.

13. Την - S.A. 54391 - επικύρωση της γνωστοποίη-
σης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 35976/29-03-2018 
(Β΄ 1272) καθεστώτος ενισχύσεων του αναπτυξιακού 
ν. 4399/2016 “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ.

14. Την - S.A. 54392 - επικύρωση της γνωστοποίη-
σης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 35979/29-03-2018 
(Β΄ 1271) και 21141/18-02-2019 (Β΄ 517) καθεστώτων 
του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 “Ενισχύσεις μηχα-
νολογικού εξοπλισμού”.

15. Την αριθμ. ΓΔΟΥ 474/19-06-2019 Εισήγηση του άρ-
θρου 24 παρ. 5ε του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015) της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας με την οποία 
αντικαθίσταται το άρθρο 4 της 129345/24-11-2017 κοι-
νής υπουργικής απόφασης. Η προκαλούμενη δαπάνη 
θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων ορίων 
του ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 129345/24-11-2017 (Β΄ 4124) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, 
κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που 
υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξι-
ακού ν. 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες 
ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλι-
σμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 
2017», ως εξής:

Άρθρο 1
1. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 

αντικαθίσταται, ως εξής:
«γ. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, στα δύο εκατομμύρια 

(2.000.000) ευρώ».
2. Η περίπτωση β του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως 

εξής:
«β. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, στα τετρακόσια τρία 

εκατομμύρια (403.000.000) ευρώ».
3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 4
Πηγές Χρηματοδότησης - 
Επιβάρυνση Κρατικού Προϋπολογισμού

α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών 
σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων στον οποίο εγ-
γράφεται η δαπάνη των πεντακοσίων σαράντα τριών 
εκατομμυρίων (543.000.000) ευρώ, και δύναται να προ-
έλθουν από εθνικούς πόρους.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμά-
ται ότι

i. για το έτος (2017) καθώς και το έτος (2018) δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δη-
μοσίων Επενδύσεων καθώς και απώλεια φορολογικών 
εσόδων.

ii. για τo έτος (2019) θα προκύψει δαπάνη είκοσι δύο 
εκατομμυρίων (22.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα προκύψει 
απώλεια φορολογικών εσόδων.

iii. για τα επόμενα τρία έτη (2020, 2021, 2022) θα προ-
κύψει δαπάνη πεντακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων 
(521.000.000) ευρώ, για κάθε έτος, σε βάρος του Προϋ-
πολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά θα 
προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους ογδό-
ντα εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ.».

Άρθρο 2
Από τα ως άνω του άρθρου 1, παρ. 1 και 2, οριζόμενα 

ποσά, μέρος αυτών αφορά τις ενισχύσεις της φορολογι-
κής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά 
σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα της Γενικής 
Επιχειρηματικότητας και των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, 
σύμφωνα με την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδί-
ων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
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» (Β΄ 4122), η οποία 
εκδόθηκε στη βάση του Κανονισμού 702/2014 της Επι-
τροπής της 25ης Ιουνίου «για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά ...»

Ειδικότερα
i. ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιά-

δων (1.500.000) ευρώ αφορά την ενίσχυση της φορολο-
γικής απαλλαγής του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρη-
ματικότητας,

ii. ποσό ύψους πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ 
αφορά τις ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότη-
σης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του 
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κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθε-
στώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας,

iii. ποσό ύψους είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακο-
σίων χιλιάδων (23.500.000) ευρώ αφορά τις ενισχύσεις 
της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημι-
ουργούμενης απασχόλησης του καθεστώτος των Νέων 
Ανεξάρτητων ΜΜΕ.

Άρθρο 3
α. Κατά τα λοιπά έχει ισχύ η 129345/24-11-2017 

(Β΄ 4124) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του 
ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέ-
δια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ανα-
πτυξιακού ν. 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, 
“Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού 
εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του 
έτους 2017».

β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 67612 (2)
    Τροποποίηση και συμπλήρωση της 129229/

24-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4122) κοινής υπουργικής 

απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτι-

κών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργι-

κής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων (MME),που μπορούν 

να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του 

ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθε-

των όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, κα-

θώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή 

των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα 

αυτού.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο 

για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμ-
βουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117) και ειδικότερα τις 
ρυθμίσεις του άρθρου 7 παρ. 6 β (ββ) και του άρθρου 
3 παρ. 3 αυτού. 

2. Τις διατάξεις της 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4122) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των ει-
δών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (MME),που μπορούν να υπα-
χθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και 
των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών 
και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέμα-
τος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά 
σχέδια του τομέα αυτού.», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής 
της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατη-
γοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δα-
σοκομίας 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 παράγραφος 6 ση-
μείο (στ) αυτού (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 193 της 
1.7.2014 σ.1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής, της 14 Ιουνίου 2017, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 
όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις λιμενικές και αερολιμε-
νικές υποδομές, τα όρια κοινοποίησης για τις ενισχύσεις 
για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς και 
για τις ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και πολυλει-
τουργικές ψυχαγωγικές υποδομές, καθώς και τα καθε-
στώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 όσον αφορά τον 
υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών (Επίσημη Εφημε-
ρίδα της ΕΕ, L 156 της 20-6-2017).

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθμ. 
234/1979, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/
2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671).

5. Το παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), 
όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
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10. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

12. Τις διατάξεις της απόφασης 2428/119952/06-09-2018 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (ΦΕΚ 3936 Β΄).

13. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την 129229/

24-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4122) κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης Β της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 3, αντικαθίστανται ως εξής:

«Β. στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, επέκταση υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκατα-
στάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο ν. 4056/2012 
(ΦΕΚ 52/Α΄/2012). Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά 

σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και 
όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς 
και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:»

2. Το στοιχείο (δδ) της υποπερίπτωσης (κκ) της περί-
πτωσης Β, της παραγράφου 5 του άρθρου 3, αντικαθί-
στανται ως εξής:

«δδ) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτή-
ρια αυγών, για ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση υφι-
στάμενων μονάδων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων 
μονάδων.».

Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αγροτικής Ανάπτυξης
και Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02026540107190004*


		2019-07-01T20:19:05+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




