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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41766/26−09−2013 (ΦΕΚ 
Β΄/2589/15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον κα−
θορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικα−
σίας διοικητικού ελέγχου για την «επανεξέταση 
ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επεν−
δυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από 
ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγρά−
φων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 (Β΄ 
2589)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  .................. 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3632/ΔΟΑ/6/00042/Γ/
Ν. 3908/2011/16−6−2014 (ΦΕΚ 1640/Β΄/2014) απόφα−
σης υπαγωγής, επενδυτικού σχεδίου της επιχεί−
ρησης ΠΕΝΤΕ ΑΕ− ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙ−
ΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ με δ.τ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ, 
στην κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματικότητας 
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 
του Ν. 3908/2011 (2η Περίοδος 2013), όπως ισχύει, 
για την ενίσχυσή της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης.  ..................................................................................................... 2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4307/ΕΜΑ/6/00024/Τ/
Ν. 3908/2011/16−09−2013 (ΦΕΚ 2380/Β΄/23−09−2013)
απόφασης υπαγωγής, επενδυτικού σχεδί−
ου της επιχείρησης AGROTRAST ΑΒΕΕ με δ.τ. 
AGROTRAST S.A., στην κατηγορία της Τεχνολο−
γικής Ανάπτυξης των Γενικών Επενδυτικών Σχε−
δίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (1η περίοδος 
2012), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φο−
ρολογικής απαλλαγής.  ............................................................ 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56139 (1)
  2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41766/26−09−2013 (ΦΕΚ 

Β΄/2589/15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον καθορισμό 
των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικη−
τικού ελέγχου για την «επανεξέταση ως προς την 
υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων 
παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως 
και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
241 του Ν. 4072/2012 (Β΄ 2589)», όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ Α΄ 261), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) και ειδι−

κότερα το άρθρο 241 «Ρύθμιση θεμάτων για τις ιδιωτικές 
επενδύσεις (Ν. 3299/2004)».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85).

6. Τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50).
7. Την υπ’ αριθμ. 20283/03−05−2012 υπουργική απόφαση 

(ΦΕΚ Β΄ 518), όπως ισχύει.
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

9. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
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10. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

11. Την υπ’ αριθμ. 54169/03−11−2014 (ΦΕΚ Β΄2944/
03−11−2014) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας».

12. Το Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185/03−09−2014), «Οργανισμός 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

13. Την υπ’ αριθμ. 41766/26—09−2013 (ΦΕΚ Β΄/2589/
15−10−2013) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 2990/27−01−2014 (ΦΕΚ Β΄/2990/27−01−2014) υπουρ−
γική απόφαση, και ισχύει.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού,  αποφασίζουμε:

1. Τροποποιείται η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 
της υπ’ αριθμ. 41766/26−09−2013 (ΦΕΚ Β΄/2589/15−10−2013) 
απόφασης, ως ακολούθως: «Από την κοινοποίηση της 
απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρωσης και έως την 
31−3−2015, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρε−
ούται επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής 
και ολοκλήρωσης, να εισάγει στο ΠΣΚΕ−Επ. το σύνολο 
των δικαιολογητικών που ορίζονται από την Υ.Α. 20283/
03−05−2012 (ΦΕΚ Β΄/1518), όπως ισχύει.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 41766/26−09−2013 
(ΦΕΚ Β΄/2589/15−10−2013) απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2990/27−01−2014 (ΦΕΚ Β΄/2990/
27−01−2014) υπουργική απόφαση, και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(2)

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3632/ΔΟΑ/6/00042/Γ/
Ν. 3908/2011/16−6−2014 (ΦΕΚ 1640/Β΄/2014) απόφασης 
υπαγωγής, επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΠΕ−
ΝΤΕ ΑΕ− ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩ−
ΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ με δ.τ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ, στην κατηγορία 
της Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επεν−
δυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (2η 
Περίοδος 2013), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6835/ΔΟΑ/6/00042/Γ/
Ν. 3908/2011/6−11−2014 απόφαση του Υπουργού Μακε−
δονίας και Θράκης τροποποιήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 
3632/ΔΟΑ/6/00042/Γ/Ν. 3908/2011/16−6−2014 (ΦΕΚ 1640/
Β΄/2014) απόφαση και με την οποία εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και 
ειδικότερα στην κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματι−
κότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 
6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (2η Περίοδος 2013) της 
επιχείρησης ΠΕΝΤΕ ΑΕ− ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ με δ.τ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ (φορέας), 
που αφορά στην ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣ−
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩ−
ΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 235 ΘΕΣΕΩΝ (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου 
δραστηριότητας: 52.21.24) στη θέση ΚΑΡΑΟΛΗ 79−81, 
του Δήμου ΞΑΝΘΗΣ, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης (Νομός Ξάνθης), συνολικού επιλέξιμου και 
ενισχυόμενου κόστους επτά εκατομμύρια εννιακόσιες 
ενενήντα χιλιάδες ευρώ (7.990.000,00 €).

Η ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου ορί−
ζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, 
σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
Ν. 3908/2011.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
3632/ΔΟΑ/6/00042/Γ/Ν. 3908/2011/16−6−2014 απόφασης 
υπαγωγής.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

F
(3)

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4307/ΕΜΑ/6/00024/Τ/
Ν. 3908/2011/16−09−2013 (ΦΕΚ 2380/Β΄/23−09−2013) από−
φασης υπαγωγής, επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη−
σης AGROTRAST ΑΒΕΕ με δ.τ. AGROTRAST S.A., στην 
κατηγορία της Τεχνολογικής Ανάπτυξης των Γενικών 
Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 
(1η περίοδος 2012), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της 
φορολογικής απαλλαγής.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6833/ΕΜΑ/6/00024/Τ/
Ν. 3908/2011/06−11−2014 απόφαση του Υπουργού Μακε−
δονίας και Θράκης τροποποιήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 
4307/ΕΜΑ/6/00024/Τ/Ν.3908/2011/16−09−2013 (ΦΕΚ 2380/
Β΄/23−09−2013) απόφαση και με την οποία εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, 
και ειδικότερα στην κατηγορία της Τεχνολογικής Ανά−
πτυξης των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 
6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (1η περίοδος 2012) της 
επιχείρησης AGROTRAST ΑΒΕΕ με δ.τ. AGROTRAST 
S.A. (φορέας), που αφορά στην Ίδρυση μονάδας πα−
ραγωγής συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) (ΚΑΔ 
2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 20.59.59.02) στη 
θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ME AT:551, ΕΜΒΑΔΟΝ: 19000 ΤΜ, 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΔΟΥ, του Δήμου ΔΕΛΤΑ, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Νομός Θεσσαλο−
νίκης), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 
οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια τρία 
ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (884.203,85 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τριακόσιες πενήντα 
τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα 
τέσσερα λεπτά (353.681,54 €), ήτοι ποσοστό 40,00% του 
ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της 
επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου 
παρατείνεται μέχρι την 16−09−2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
4307/ΕΜΑ/6/00024/Τ/Ν. 3908/2011/16−09−2013 απόφασης 
υπαγωγής.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ  
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