
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις 
Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4608/2019 και ν. 4864/2021.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 112099/1524/
Π02/7/00053/Γ/06-04-2021 (Β’ 1785) απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία 173439/1330/Π02/7/00053/Γ/ν. 4399/2016/
24.2.2022 (Β’ 950) απόφαση με την οποία εγκρί-
θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 
επένδυσης της εταιρείας «SUNLIGHT GROUP 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «SUNLIGHT GROUP 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 126306/1927/
Π02/7/00026/Γ/20-08-2018 (Β’ 4064) απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του νόμου 4399/2016 επένδυσης της 
επιχείρησης «ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

4 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μ.ΙΚΕ» με δ.τ. «ΦΕΡΤΙ-
ΚΟΜ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματι-
κότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 
των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’ κύκλος).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 65429 (1)
   Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 

για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις 

Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του ν. 4608/2019 και ν. 4864/2021.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 30 του ν. 4864/2021 

«Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις 
ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαι-
σίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για την ανάπτυξη» (Α’ 237) και ιδίως των 
παρ. 6 του άρθρου 28, 3 του άρθρου 29 και 5 του άρθρου 
10, αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 28 του ν. 4608/2019 
«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρα-
τηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66) και τις 
διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση 
Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχει-
ρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις (Α’ 61).

3. 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.σ. 1-178).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
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2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
(Α’ 143) και ιδίως τα άρθρα 20 και 23 αυτού.

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο δι-
ατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Την υπό στοιχεία Υ35/22.9.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο 
Παπαθανάση» (Β’ 4405).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

14. Την υπ΄ αρ.  51875/07.05.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

15. Την υπ’ αρ. 35158/04.04.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως προβλέπεται στην 
παρ. 5ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2017.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋ-
πολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 
3 της παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμε-
τωπισθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων ορίων του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής 
απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για 
τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις Στρατη-
γικές Επενδύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 28 του 
ν. 4608/2019 και για τα οποία εκδίδεται εντός του έτους 
2022 η απόφαση χορήγησης ενισχύσεων του άρθρου 16 
του ν. 4864/2021 καθορίζεται στο ποσό των είκοσι δύο 
εκατομμυρίων (22.000.000) ευρώ.

Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά 
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 28 του ν. 4608/2019 και 
για τα οποία εκδίδεται εντός του έτους 2022 η απόφαση 
χορήγησης ενισχύσεων του άρθρου 16 του ν. 4864/2021 
καθορίζεται στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων 
(43.000.000) ευρώ.

Άρθρο 3
Πηγές Χρηματοδότησης - 
Επιβάρυνση κρατικού 
προϋπολογισμού

α. Το ποσό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέ-
δια της παρούσας απόφασης καλύπτεται από τον προ-
ϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η 
δαπάνη των 43.000.000 ευρώ και προέρχεται κατά προ-
τεραιότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας, το Ε.Σ.Π.Α. 2021 - 2027, λοιπούς χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και εν συνεχεία από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται 
ότι:

i. Για το τρέχον έτος (2022) δεν θα προκύψει απώλεια 
φορολογικών εσόδων και θα προκύψει δαπάνη ύψους 
7.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημο-
σίων Επενδύσεων.

ii. Για το επόμενο έτος (2023) θα προκύψει απώλεια 
φορολογικών εσόδων ύψους 4.000.000 ευρώ και δαπάνη 
ύψους 10.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

iii. Για τα επόμενα τρία έτη (2024, 2025, 2026) η απώ-
λεια φορολογικών εσόδων δεν θα υπερβαίνει το ποσό 
των 18.000.000 ευρώ και η δαπάνη που θα προκύψει σε 
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων δεν 
θα υπερβαίνει το ποσό 26.000.000 ευρώ.

Τα ως άνω εκτιμώμενα ποσά συναρτώνται από το βαθ-
μό υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία 
θα εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους (2022) η απόφαση 
χορήγησης κινήτρων του άρθρου 16 του ν. 4864/2021.

Άρθρο 4
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 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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(2)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία 112099/1524/

Π02/7/00053/Γ/6.4.2021 (Β’ 1785) απόφασης 

του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-

χεία 173439/1330/Π02/7/00053/Γ/ν. 4399/2016/

24.2.2022 (Β’ 950) απόφαση με την οποία εγκρί-

θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 

επένδυσης της εταιρείας «SUNLIGHT GROUP 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «SUNLIGHT GROUP 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την 

ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 

της επιχορήγησης.

  Με την υπό στοιχεία 7442/55/Π02/7/00053/Γ/24.6.2022 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης τροποποιείται η υπό στοιχεία 112099/
1524/Π02/7/00053/Γ/6.4.2021 (Β’ 1785) απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 173439/1330/Π02/
7/00053/Γ/ν. 4399/2016/24.2.2022 (Β’ 950) απόφαση, 
για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 επεν-
δυτικού σχεδίου της επιχείρησης «SUNLIGHT GROUP 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
με δ.τ. «SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
που αφορά στην «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣ-
ΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ», στη θέση ΜΑ-
ΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ του Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, του Νομού 
ΡΟΔΟΠΗΣ, (Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ) ως προς την επωνυμία του φορέα της επέν-
δυσης.

Με την τροποποίηση μεταβάλλεται η επωνυμία του 
φορέα σε ««SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗ-
ΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «SUNLIGHT 
GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 και την παρ. 7 
του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 δεν απαιτείται γνωμο-
δότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

  Ο Περιφερειάρχης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Ι

(3)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία 126306/1927/

Π02/7/00026/Γ/20.8.2018 (Β’ 4064) απόφασης 

του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 

διατάξεις του νόμου 4399/2016 επένδυσης της 

επιχείρησης «ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» για 

την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί-

νητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπό στοιχεία 7400/46//Π02/7/00026/Γ/
14-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης τροποποιείται η υπό στοιχεία 
126306/1927/Π02/7/00026/Γ/20-08-2018 (Β’ 4064) από-
φαση, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης επιχείρησης «ΠΑΥ-
ΛΟΥ ΠΑΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της που αφορά στην «Κατασκευή νέας μονάδας 
εκτροφής αγελάδων υφιστάμενης επιχείρησης με μετε-
γκατάσταση υφιστάμενης μονάδας.», στη Δ.Ε. ΙΑΣΜΟΥ 
του Δήμου ΙΑΣΜΟΥ, της Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ, (Π.Α.Μ.-Θ.) ως 
προς το φυσικό - οικονομικό αντικείμενο καθώς και τη 
συνολική ενισχυόμενη δαπάνη και τις δαπάνες ανά κα-
τηγορία, του επενδυτικού σχεδίου. Η συνολική ενισχυ-
όμενη δαπάνη ανέρχεται σε ύψος διακοσίων ενενήντα 
εννέα χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και ενενήντα ενός 
λεπτού (299.608,91 €). Το ποσοστό της επιχορήγησης 
ανέρχεται σε 35 % επί του κόστους της επιχορηγούμενης 
επένδυσης δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν τέσσερις 
χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τρία ευρώ και δώδεκα λεπτά 
(104.863,12 €).

Για την τροποποίηση δεν απαιτείται γνωμοδότηση 
της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής βάσει των δι-
ατάξεων της παρ. 7 της άρθρου 85 και του άρθρου 27 
ν. 4399/2016, και της υπ΄ αρ. 77685/21-6-2016 (Β’ 2335) 
«Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 
του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουρ-
γίας της» υπουργικής απόφασης.

  Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Ι

(4)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μ.ΙΚΕ» με δ.τ. «ΦΕΡ-

ΤΙΚΟΜ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρη-

ματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρή-

σεων των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 

(Α’ κύκλος).

  Με την υπό στοιχεία 190881/1485/Π02/7/00094/Π/
ν. 4399/2016/28-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εγκρίθηκε η υπαγω-
γή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο 
καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μι-
κρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 
αυτού (Α’ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μ.ΙΚΕ» με δ.τ. «ΦΕΡΤΙΚΟΜ» 
που αναφέρεται στην Δημιουργία Νέας Μονάδας Παρα-
γωγής Λιπασμάτων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότη-
τας: 20.15.7, Παραγωγή λιπασμάτων π.δ.κ.α.), συνολικού 
επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.445.499,00 € (ευρώ) και 
συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.445.499,00 € 
(ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β 793.284,45€
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- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης 
του Επενδυτικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 

επενδυτικές ενισχύσεις 
(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(άρθρο 11, παρ. 1)

35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 55,000%
Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 

Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ 

(άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(άρθρο 11, παρ. 2)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται 
σε 5,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

  Ο Περιφερειάρχης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034500407220004*
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