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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64957/10-6-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού
σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης
του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548).

2

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Ε.» στο
καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016
(Γ’ κύκλος).

3

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Λάντσιον Μητ
Έβρου» με δ.τ. «Luncheon Meat SA» που υπήχθη
στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» Α’ κύκλος.

4

Τροποποίηση, Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση
και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ANT. ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ BIOTEXNIA ΞHPΩN KAPΠΩΝ A.E.»
με δ.τ. «ANT. ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ Α.Ε.» η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθεστώς «Ενισχύσεις
μηχανολογικού εξοπλισμού» Α’ κύκλος.

Αρ. Φύλλου 6393

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 142462
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64957/10-6-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού
σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης
του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
2. Τις διατάξεις του μέρους ΙΗ΄ «Εθνικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης» του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως των παρ. 1 και 3
του άρθρου 139.
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και
ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
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6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
8. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
«Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την
προγραμματική περίοδο 2021-2025» (Α’ 174).
9. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
10. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής
απόφασης υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 Β’ 2573)» (Β’ 2857).
11. Την υπ’ αρ. 95189/14.09.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και
Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων
(ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» (Β’ 3961).
12. Την υπ’ αρ. 62564/04.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για
τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).
13. Την υπ’ αρ. 64957/10.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις
χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων»
(Β’ 2548).
14. Την υπ’ αρ. 82119/21.07.2021 Εγκύκλιο - 1η τροποποίηση οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση
του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ
2022 - 2024.
15. Την ανάγκη σταδιακής ενεργοποίησης των Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του ΕΠΑ 2021-2025, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2021.
16. Την υπ’ αρ. 141619/27.12.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014),
σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 64957/10-6-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους
ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 20212025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των
Προγραμμάτων» (Β’ 2548), ως ακολούθως:
Άρθρο μόνο
Η παρ. 1 του άρθρου 3 «Χρονοδιάγραμμα έγκρισης
Προγραμμάτων ΕΠΑ 2021-2025», αντικαθίσταται ως
εξής:

Τεύχος B’ 6393/31.12.2021

«1. Η έγκριση των ΤΠΑ/ΠΠΑ πραγματοποιείται, ανάλογα με την ετοιμότητα των φορέων σχεδιασμού το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 64957/10-6-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021
στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και
ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 142633 - 28-12-2021
(2)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Ε.» στο
καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016
(Γ’ κύκλος).
Με την υπό στοιχεία 142519/ΥΠΕ/7/00367/Γ/
ν.4399/2016/28-12-2021 απόφαση του Προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα
στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα»
των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Γ’ κύκλος), επενδυτικού
σχεδίου της επιχείρησης «ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Ε.» που
αναφέρεται «στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5 αστέρων (*)» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα),
στο Δήμο Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας του
Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με
43.285.820,66 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
(Για Συμβατική Επένδυση)
ΣΥΝΟΛΟ Δ.1
4.328.582,07 €
- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυ6.1
τικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Ποσοστό
Σχεδίου
(%)
Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 8)
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ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ
651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις
10,000%
(παρ. 1 του άρθρου 11)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης
10,000%
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
50,000%
(παρ. 2 του άρθρου 11)
(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 100,000%
(παρ. 2 του άρθρου 11)
(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 δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται
σε 200,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 365248/2769
(3)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Λάντσιον Μητ
Έβρου» με δ.τ. «Luncheon Meat SA» που υπήχθη
στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» Α’ κύκλος.
Με την υπό στοιχεία 312266/2373/Π02/7/00008/Γ/
ν. 4399/2016/27-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης
«Λάντσιον Μητ Έβρου» με δ.τ. «Luncheon Meat SA» για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
φορολογικής απαλλαγής.
α) Το συνολικό οριστικοποιούμε ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυ-
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ρίου διακοσίων πενήντα μια χιλιάδων και πεντακοσίων
πενήντα ευρώ (1.251.550,00 €),
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ορίζεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα μια χιλιάδων
και πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.251.550,00 ευρώ) που
αναλύεται σε 187.732,50 ευρώ κάλυψη με φορολογηθέντα αποθεματικά και 1.063.817,50 ευρώ με μακροπρόθεσμό δάνειο που αποτελεί ποσοστό 100% του συνολικού
ύψους της ενισχυόμενης δαπάνης συμβατικής επένδυσης ύψους 1.251.550,00 ευρώ
γ) Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό
του (438.042,50 €) και αναλύεται ως εξής: α) φορολογική
απαλλαγή ποσού τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων,
σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (438.042,50 €)
που αποτελεί ποσοστό 35 % του συνολικού ύψους της
ενισχυόμενης δαπάνης της Συμβατικής επένδυσης
ύψους 1.251.550,00 €.
δ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται
η 21-05-2021.
Εγκρίνεται η έναρξη χρήσης της ενίσχυσης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής ποσού τετρακοσίων
τριάντα οκτώ χιλιάδων, σαράντα δύο ευρώ και πενήντα
λεπτών (438.042,50 €) που αποτελεί ποσοστό 35 % του
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης δαπάνης της Συμβατικής επένδυσης ύψους 1.251.550,00 €.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4399/2016
δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 364648/2764
(4)
Τροποποίηση, Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση
και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ANT. ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ BIOTEXNIA ΞHPΩN KAPΠΩΝ A.E.» με
δ.τ. «ANT. ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθεστώς «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» Α’ κύκλος.
Με την υπό στοιχεία 364619/2763/Π02/7/00012/Ε/
ν. 4399/2016/27-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης πιστοποιείται η τροποποίηση, ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της
επιχείρησης «ANT. ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ BIOTEXNIA ΞHPΩN
KAPΠΩΝ A.E.» με δ.τ. «ANT. ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδος με την προμήθεια νέου μηχανολογικού
εξοπλισμού (προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής) (ΚΑΔ
κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.39.23.01, Παραγωγή
στραγαλιών και επεξεργασία άλλων ξηρών καρπών), στη
θέση 2o χιλ. Σουφλίου - Αλεξανδρούπολης του Νομού
Έβρου, με τους εξής όρους:
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα
επτά χιλιάδες οκτακόσια (297.800,00 €) ευρώ.
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων
(297.800,00 €) ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 100,00%,
του συνολικού ενισχυόμενου κόστους επένδυσης.
γ) Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή φορολογικής
απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα τριών
χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (163.790,00 €) ευρώ που
αποτελεί ποσοστό 55,00%, του συνολικού επιχορηγούμενου κόστους επένδυσης.
δ) Ορίζουμε 0 νέες θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ.
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ζ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται
η 01-03-2021.
Εγκρίνεται η έναρξη χρήσης του δικαιώματος ενίσχυσης με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ποσού εκατό
εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (163.790,00
€) ευρώ.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 και την παρ. 7
του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ
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