
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 108612/ 
17-10-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 
3410) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχε-
δίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παρα-
γωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄117) 
και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιο-
ρισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετι-
κού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 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 (ΜΜΕ),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.

3 Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο 
«A PURE PLACE» (κινηματογραφική ταινία) του 
Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία 
«VIEW MASTER FILMS Α.Ε.», στο καθεστώς ενίσχυ-
σης του Δ΄ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α΄116).

4 Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο 
«ΜΗΛΑ», αγγλικός τίτλος «APPLES» (κινηματογρα-
φική ταινία) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με 
την επωνυμία «BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», στο καθεστώς ενίσχυ-
σης του Δ’ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’116).

5 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«TOTTIS FOODS INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙ-
ΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. «TOTTIS 
FOODS INTERNATIONAL ΑΕ» στο καθεστώς ενί-
σχυσης Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
των άρθρων 32 έως 36 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύ-
κλος), όπως ισχύει.

6 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ» με δ.τ. 
«ΚΟΡΦΗ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 
36 του ν. 4399/2016 (Α’ κύκλος), όπως ισχύει.

7 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του 
κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης 
«ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Μ. και ΣΙΑ Ο.Ε» που υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011, στην 
κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενι-
κών Επενδυτικών Σχεδίων (1η περίοδος 2014).

8 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑ-
ΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «» (Υπό Σύσταση) στο 
καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των 
άρθρων 42 έως 46 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), 
όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3664 (1)
  Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 

108612/17-10-2016 κοινής υπουργικής απόφα-

σης (ΦΕΚ Β΄ 3410) «Καθορισμός των ειδών επεν-

δυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωρ-

γικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν 

να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του 

ν.  4399/2016 (A΄117) και των προδιαγραφών, 

πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέ-

σεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την 

παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια 

του τομέα αυτού.

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 Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
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διατάξεις» (Α΄117) και ειδικότερα τις ρυθμίσεις του άρ-
θρου 7 παρ. 6 β (ββ) και του άρθρου 3 παρ. 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις της αριθ. 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 
3410) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των 
ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γε-
ωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄117) και των 
προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋ-
ποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παρο-
χή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.»

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 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 πο-
λυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές, καθώς και τα 
καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και για την τροποποίη-
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 όσον αφορά τον 
υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών (Επίσημη Εφημε-
ρίδα της ΕΕ, L 156 της 20.6.2017).

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονι-
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE 
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 Κυ-
βερνητικά 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).

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 αριθ. 2428/119952/ 
06-09-18 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκα-
λη» (ΦΕΚ 3936 Β’).

13. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

14. Το με Ref. Ares (2018) 1640035 - 26/03/2018 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης της ΕΕ., με θέμα « Κρατικές ενισχύσεις/Ελ-
λάδα Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής 
Δελτίο πληροφοριών σχετικά με τα καθεστώτα ενίσχυ-
σης: SA.49964 (2017/XA) και SA.49965 (2017/XA)» και τις 
απαντήσεις/διαβεβαιώσεις της Ελληνικής Διοίκησης στα 
ερωτήματα που τέθηκαν με αυτό, για την τροποποίηση 
της νομικής βάσης της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθ. 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3410).

15. Το με Ref. Ares (2018) 3409506/27-06-2018 επόμε-
νο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης της ΕΕ., με θέμα «Κρατικές ενισχύσεις/
Ελλάδα Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής 
Δελτίο πληροφοριών σχετικά με τα καθεστώτα ενίσχυ-
σης: SA.49964 (2017/XA) και SA.49965 (2017/XA)» και τις 
απαντήσεις/διαβεβαιώσεις της Ελληνικής Διοίκησης στα 
ερωτήματα που τέθηκαν με αυτό, για την τροποποίηση 
της νομικής βάσης της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθ. 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3410).

16. 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 αριθ. 108612/ 

17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3410) κοινή υπουργική απόφαση, 
ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 καταργείται και οι 
παράγραφοι 4, 5, και 6 του εν λόγω άρθρου αναριθμού-
νται σε 3, 4, και 5, αντίστοιχα.

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, όπως αυτή ανα-
ριθμείται με το παρόν άρθρο, προστίθενται νέα εδάφια 
ως εξής:

«Δεν είναι επιλέξιμες και δεν ενισχύονται i) επενδύ-
σεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης 
ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η κα-
τάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέ-
διο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) 
ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προ-
κειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό 
δυναμικό και ii) επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα 
την καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης και επη-
ρεάζουν ένα δεδομένο σύστημα υπόγειων ή επιφανει-
ακών υδάτων.

Είναι επιλέξιμες και ενισχύονται επενδύσεις που αφο-
ρούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/και επενδύσεις που 
αφορούν στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων 
εκτός της μονάδας υδάτων οι οποίες δεν επηρεάζουν 
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υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα (π.χ. παροχή υδροδότησης 
αποκλειστικά από ύδατα βιολογικού καθαρισμού).

Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ελέγχονται κατά 
τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 από 
την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(Δ.Α.Ο.Κ.), της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρει-
ας στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η 
περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Η υποχρέωση εφαρμογής των προϋποθέσεων που ορί-
ζονται στην παρούσα παράγραφο (στο πλαίσιο των προϋ-
ποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 
6 στοιχείο στ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 για την 
παροχή των ενισχύσεων του ν. 4399/2016), καταλαμβά-
νει και τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων για τα οποία 
έχει ήδη υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καθεστώτα ενί-
σχυσης του ν. 4399/2016 ή/και έχει εκδοθεί η απόφαση 
υπαγωγής τους με την οποία παρέχονται οι ενισχύσεις 
του ν. 4399/2016 και στα οποία περιλαμβάνονται δαπάνες 
επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης.»

3. Στο τέλος της πρώτης πρότασης της παραγράφου 1 
του άρθρου 4 και εντός της παρενθέσεως, προστίθεται 
η φράση «καθώς και, κατά τα οριζόμενα στην παράγρα-
φο 4 του άρθρου 3 όπως αυτή αναριθμείται με το παρόν 
άρθρο, και του άρθρο 14 παράγραφος 6 στοιχείο στ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014, αν οι δαπάνες επεν-
δύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης 
που τυχόν περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο, 
αφορούν σε βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκα-
τάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο 
σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο 
οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
(ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότη-
τα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το 
οικολογικό δυναμικό, ή/και έχουν ως αποτέλεσμα την 
καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης και επηρεά-
ζουν ένα δεδομένο σύστημα υπόγειων ή επιφανειακών 
υδάτων, και δεν αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/
και επενδύσεις που αφορούν στην αποκλειστική χρήση 
ανακυκλωμένων εκτός της μονάδας υδάτων οι οποίες 
δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα, κ.λπ.».

4. Το στοιχείο 7 του προοιμίου της υπ’ αριθ. 108612/
17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3410) κοινής υπουργικής απόφασης, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 193 της 1.7.2014 
σ.1), και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.»

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ 
αριθ. 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3410) Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης.

Άρθρο 2
Για τον έλεγχο και την εφαρμογή των προϋποθέσε-

ων που ορίζονται στην παράγραφο 2 του προηγούμε-
νου άρθρου 1, οι φορείς υποδοχής του άρθρου 13 του 

ν. 4399/2016 των αιτήσεων υπαγωγής των εν λόγω επεν-
δυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί μέχρι την έκδοση 
της παρούσας, αμέσως μετά την έκδοσή της με σχετικό 
έγγραφο ζητούν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας 
της Περιφέρειας στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας 
εμπίπτει η περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
(στην οποία έχει ήδη διαβιβαστεί αντίγραφο της αίτησης 
και του φακέλου τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου), 
να βεβαιώσει, βάσει των στοιχείων και δεδομένων του 
φακέλου του επενδυτικού σχεδίου και το οικείο σχέδιο 
Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) 
της περιοχής υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, με 
έγγραφό της εντός δέκα (10) ημερών, αν οι δαπάνες επεν-
δύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης που 
περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν σε βελ-
τίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου 
αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του 
οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη της 
καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανεια-
κά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, ή/και έχουν ως 
αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτα-
σης και επηρεάζουν ένα δεδομένο σύστημα υπόγειων ή 
επιφανειακών υδάτων, και δεν αφορούν στη δημιουργία 
ταμιευτήρα ή/και επενδύσεις που αφορούν στην αποκλει-
στική χρήση ανακυκλωμένων εκτός της μονάδας υδάτων 
οι οποίες δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης των ανωτέρω, οι εν λόγω δαπάνες 
του επενδυτικού σχεδίου δεν θα συμπεριληφθούν στο 
επιλέξιμο προς ενίσχυση κόστος της απόφασης υπαγω-
γής, στις δε περιπτώσεις που η απόφαση υπαγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου έχει ήδη εκδοθεί μέχρι την έκδοση 
της παρούσας, η αρμόδια υπηρεσία θα προβαίνει αυτε-
παγγέλτως σε σχετική τροποποίησή της προκειμένου να 
αφαιρεθούν από το επιλέξιμο προς ενίσχυση κόστος του 
επενδυτικού σχεδίου οι εν λόγω δαπάνες.

Άρθρο 3
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, 14 Ιανουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αγροτικής Ανάπτυξης
και Ανάπτυξης  και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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Αριθμ. 3666 (2)
    Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 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 (ΜΜΕ),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.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

    Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο 

για τη σύσταση καθεστώτων  Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη 
της  χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλ-
λες 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 αριθ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 
4122) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των 
ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς  γε-
ωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των  προδι-
αγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέ-
σεων, κα θώς και κάθε  σχετικού θέματος για την παροχή 
των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα  αυτού.»

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής 
της 25ης Ιουνίου 2014 για την  κήρυξη ορισμένων κα-
τηγοριών 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 Ευρω-
παϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 παράγρα-
φος 6 σημείο (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) αριθ. 
651/2014 όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις λιμενικές 
και αερολιμενικές υποδομές, τα  όρια κοινοποίησης για 
τις ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της  
κληρονομιάς και για τις ενισχύσεις για αθλητικές υπο-
δομές και πολυλειτουργικές  ψυχαγωγικές υποδομές, 
καθώς και τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων  
λειτουργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και για 
την τροποποίηση του  κανονισμού (ΕΕ) αριθ.702/2014 
όσον αφορά τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών  
(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 156 της 20.6.2017).

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών  
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονι-
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ)  αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE 

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 Κυ-

βερνητικά 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, ανασύσταση 
του  Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής 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)

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 Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (ΦΕΚ 3936 Β’).

13. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

14. Το με Ref. Ares (2018) 1640035 - 26/03/2018 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης της ΕΕ., με θέμα « Κρατικές ενισχύσεις/Ελ-
λάδα Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής 
Δελτίο πληροφοριών σχετικά με τα καθεστώτα ενίσχυ-
σης: SA.49964 (2017/XA) και SA.49965 (2017/XA)» και τις 
απαντήσεις/διαβεβαιώσεις της Ελληνικής Διοίκησης στα 
ερωτήματα που τέθηκαν με αυτό, για την τροποποίηση 
της νομικής βάσης της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4122).

15. Το με Ref. Ares (2018) 3409506 - 27-06-2018 επόμενο 
έγγραφο της Γενικής  Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης της ΕΕ., με θέμα «Κρατικές  ενισχύσεις/Ελλάδα 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής Δελτίο  πλη-
ροφοριών σχετικά με τα καθεστώτα ενίσχυσης: SA.49964 
(2017/XA) και SA.49965  (2017/XA)» και τις απαντήσεις/
διαβεβαιώσεις της Ελληνικής Διοίκησης στα ερωτήματα  
που τέθηκαν με αυτό, για την τροποποίηση της νομικής 
βάσης της Κ.Υ.Α. αριθ.  129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4122)

16. 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 αριθ. 129229/ 

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

1. Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 1 του άρθρου 2, 
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αντικαθίσταται ως εξής: «Τα  επενδυτικά σχέδια που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης,  
μπορεί να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε 
επέκταση υφιστάμενης  μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό, 
με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας,  υπό 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του 
ν. 4399/2016 (Α’ 117) και  της απόφασης προκήρυξης του 
συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης του εν λόγω  νό-
μου, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 
6 του άρθρου 3 της  παρούσας.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 καταργείται και οι 
παράγραφοι 4, 5, και 6 του εν λόγω άρθρου αναριθμού-
νται σε 3, 4, και 5, αντίστοιχα.

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, όπως αυτή ανα-
ριθμείται με το παρόν άρθρο, προστίθενται νέα εδάφια 
ως εξής:

«Δεν είναι επιλέξιμες και δεν ενισχύονται ι) επενδύ-
σεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης 
ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η  
κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο 
σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών  Απορροής Ποταμών 
(ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότη-
τα ή  προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το 
οικολογικό δυναμικό και ιι) επενδύσεις  που έχουν ως 
αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτα-
σης και επηρεάζουν ένα  δεδομένο σύστημα υπόγειων 
ή επιφανειακών υδάτων.

Είναι επιλέξιμες και ενισχύονται επενδύσεις που αφο-
ρούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/και  επενδύσεις που 
αφορούν στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων 
εκτός της μονάδας  υδάτων οι οποίες δεν επηρεάζουν 
υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα (π.χ. παροχή  υδροδότη-
σης αποκλειστικά από ύδατα βιολογικού καθαρισμού).

Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ελέγχονται κατά 
τη διαδικασία της παραγράφου 1  του άρθρου 4 από 
την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(Δ.Α.Ο.Κ.),  της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας 
στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας  εμπίπτει η 
περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Η υποχρέωση εφαρμογής των προϋποθέσεων που ορί-
ζονται στην παρούσα παράγραφο  (στο πλαίσιο των προ-
ϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγρα-
φος 6  στοιχείο στ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 
για την παροχή των ενισχύσεων του ν.  4399/2016), 
καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων 
για τα οποία έχει  ήδη υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε 
καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4399/2016 και στα  οποία 
περιλαμβάνονται δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό 
και εγκαταστάσεις  άρδευσης.».

4. Στο τέλος της πρώτης πρότασης της παραγράφου 1 
του άρθρου 4 και εντός της  παρενθέσεως, προστίθεται 
η φράση «καθώς και, κατά τα οριζόμενα στην παράγρα-
φο 4 του άρθρου 3 όπως αυτή αναριθμείται με το πα-
ρόν άρθρο, και του άρθρο 14  παράγραφος 6 στοιχείο 
στ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014, αν οι δαπάνες  
επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευ-
σης που τυχόν περιλαμβάνονται στο  επενδυτικό σχέδιο, 
αφορούν σε βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατά-
στασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο 

σώμα η κατάσταση του οποίου έχει  χαρακτηριστεί στο 
οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
(ΣΔΛΑΠ) ως  κατώτερη της καλής ως προς την ποσότη-
τα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως  προς το 
οικολογικό δυναμικό, ή/και έχουν ως αποτέλεσμα την 
καθαρή αύξηση της  αρδευόμενης έκτασης και επηρε-
άζουν ένα δεδομένο σύστημα υπόγειων ή επιφανειακών 
υδάτων, και  δεν αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/
και επενδύσεις που αφορούν στην  αποκλειστική χρήση 
ανακυκλωμένων εκτός της μονάδας υδάτων οι οποίες 
δεν  επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα, κ.λπ.».

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ 
αριθ. 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4122) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

Άρθρο 2
Για τον έλεγχο και την εφαρμογή των προϋποθέσε-

ων που ορίζονται στην παράγραφο 3 του προηγούμε-
νου άρθρου 1, οι φορείς υποδοχής του άρθρου 13 του 
ν 4399/2016 των αιτήσεων υπαγωγής των εν λόγω επεν-
δυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί μέχρι την έκδοση 
της παρούσας, αμέσως μετά την έκδοσή της με σχετικό 
έγγραφο ζητούν  από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της  Περιφερειακής Ενό-
τητας της Περιφέρειας στην κατά τόπον αρμοδιότητα της 
οποίας  εμπίπτει η περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου (στην οποία έχει ήδη  διαβιβαστεί αντίγραφο 
της αίτησης και του φακέλου τεκμηρίωσης του επενδυ-
τικού  σχεδίου), να βεβαιώσει, βάσει των στοιχείων και 
δεδομένων του φακέλου του  επενδυτικού σχεδίου και το 
οικείο σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποτα-
μών  (ΣΔΛΑΠ) της περιοχής υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου, με έγγραφό της εντός  δέκα (10) ημερών, αν οι 
δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις  
άρδευσης που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο, 
αφορούν σε βελτίωση  υφιστάμενης αρδευτικής εγκα-
τάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο  
σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο 
οικείο σχέδιο Διαχείρισης  Λεκανών Απορροής Ποταμών 
(ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότη-
τα ή  προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το 
οικολογικό δυναμικό, ή/και έχουν ως  αποτέλεσμα την 
καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης και επηρεά-
ζουν ένα δεδομένο σύστημα  υπόγειων ή επιφανειακών 
υδάτων, και δεν αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/
και  επενδύσεις που αφορούν στην αποκλειστική χρήση 
ανακυκλωμένων εκτός της μονάδας  υδάτων οι οποίες 
δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα. Σε περί-
πτωση  διαπίστωσης των ανωτέρω, οι εν λόγω δαπάνες 
του επενδυτικού σχεδίου δεν θα  συμπεριληφθούν στο 
επιλέξιμο προς ενίσχυση κόστος της απόφασης υπαγω-
γής που  τυχόν εκδοθεί.

Άρθρο 3
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.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αγροτικής Ανάπτυξης
και Ανάπτυξης  και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ι

(3)
    Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο 
«A PURE PLACE» (κινηματογραφική ταινία) του 
Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία 
«VIEW MASTER FILMS Α.Ε.», στο καθεστώς ενίσχυ-
σης του Δ΄ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α΄116). 

 Με την 18638/22-12-2018 απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
(παρ. 3 άρθρο 29 του ν. 4487/2017), εγκρίθηκε η υπαγω-
γή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «A PURE PLACE» 
(κινηματογραφική ταινία), του φορέα του επενδυτικού 
σχεδίου «VIEW MASTER FILMS Α.Ε.» στις διατάξεις του Δ΄ 
κεφαλαίου του ν 4487/2017 (Α’ 116), για την ενίσχυση του 
ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της επιχο-
ρήγησης, σύμφωνα με το αρ. 39/22-10-2018 Πρακτικό 
της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης 
της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 (Α΄116).

Το ως άνω επενδυτικό σχέδιο αποτελεί αυτοτελές οπτι-
κοακουστικό έργο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 
παρ. 2 ή/και 3 του ν. 4487/2017 και συγκεκριμένα πρόκει-
ται για κινηματογραφική ταινία, το οποίο εμπίπτει στον 
κωδικό αριθμό δραστηριότητας 59.11 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 923/2018 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1138).

Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «VIEW MASTER FILMS Α.Ε.».

Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστι-
κά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Α του Παραρ-
τήματος 3 της υπ’ αρ. 923/2018 κοινής υπουργικής από-
φασης (ΦΕΚ 1138 Β’) και συγκεντρώνει γενική συνολική 
βαθμολογία 34 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία 
ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς.

O προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχε-
ται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιά-
δων ευρώ (524.000,00 €).

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 25% του 
προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, 
ήτοι στο ποσό των εκατό τριάντα μία χιλιάδων ευρώ 
(131.000,00 €).

Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς 
μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την 
ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και 
τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, σε συνδυασμό με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αρ. 923/2018 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1138).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017 
(Α΄116) και της υπ’ αριθμ. 923/2018 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄1138), όπως ισχύουν.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22-10-2018.
Η Περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

(4)
    Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο 
«ΜΗΛΑ», αγγλικός τίτλος «APPLES» (κινηματο-
γραφική ταινία) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδί-
ου με την επωνυμία «BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗ-
ΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», στο καθεστώς 
ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 
(Α'116).

  Με την 18637/22-12-2018 απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
(παρ. 3 άρθρο 29 του ν. 4487/2017), εγκρίθηκε η υπα-
γωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΜΗΛΑ», 
αγγλικός τίτλος «APPLES» (κινηματογραφική ταινία) του 
Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «BOO 
PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», 
στις διατάξεις του Δ΄ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116) 
για την ενίσχυση του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου, με 
το κίνητρο της επιχορήγησης, σύμφωνα με το αριθμ. 
40/14-11-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Νομι-
μότητας και Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 29 του 
ν. 4487/2017 (Α'116). Το ως άνω επενδυτικό σχέδιο αφο-
ρά σε αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο κατά τα αναφε-
ρόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 ή/και 3 του ν. 4487/2017 
και συγκεκριμένα πρόκειται για κινηματογραφική ταινία, 
το οποίο εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας 
59.11 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και 2 της υπ' 
αριθμ. 923/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'1138).

Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.».

Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστι-
κά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Α του Παραρ-
τήματος 3 της υπ' αρ. 923/20-3-2018 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 1138 Β') και συγκεντρώνει γενική συνο-
λική βαθμολογία 56 βαθμούς, με προβλεπόμενη ανα-
γκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς.

Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχε-
ται στο ποσό των πεντακοσίων εννέα χιλιάδων τριακο-
σίων είκοσι τριών ευρώ (509.323,00 €).

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του 
προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπα-
νών, ήτοι στο ποσό των εκατόν εβδομήντα οχτώ χιλιά-
δων διακοσίων εξήντα τριών ευρώ και πέντε λεπτών 
(178.263,05 €).

Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς 
μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την 
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ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και 
τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, σε συνδυασμό με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 11 της υπ' αρ. 923/28-3-2018 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1138).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017 
(Α'116) και της υπ' αριθμ. 923/2018 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β'1138).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 14-11-2018.
Η Περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

(5)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη-
σης «TOTTIS FOODS INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. «TOTTIS 
FOODS INTERNATIONAL ΑΕ» στο καθεστώς ενί-
σχυσης Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
των άρθρων 32 έως 36 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύ-
κλος), όπως ισχύει.

  Με την 5610/56/Π04/7/00002/Ε/ν. 4399/2016/14-1-2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας εγκρί-
θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως 
ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Ενισχύ-
σεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 36 
αυτού (Α' κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται 
στην Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας για 
την παραγωγή κρουασάν (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστη-
ριότητας: 10.72.1, Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων- 
παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, 
συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.339.983,28 €
ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 
1.339.983,28 € ευρώ. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται 
ενίσχυση ως εξής: 

- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Α.2. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Επέν-
δυση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης)
ΣΥΝΟΛΟ Α.2 334.995,82 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυ-

τικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχε-
δίου

Ποσο-
στό (%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερεια-
κών Ενισχύσεων (Άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις 
(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατά-
στασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(Άρθρο 11, παρ. 1)

25,000%

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

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 25,000%

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

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Περιφερειάρχης

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Ι

(6)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ» με δ.τ. 
«ΚΟΡΦΗ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης Ενισχύ-
σεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού των άρθρων 32 
έως 36 του ν. 4399/2016 (Α' κύκλος), όπως ισχύει.

  Με την 149091(443)/Π03/7/00028/Ε/ν.  4399/2016/ 
07-01-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο 
καθεστώς ενίσχυσης Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού των άρθρων 32 έως 36 αυτού (Α' κύκλος) επενδυτικού 
σχεδίου που αναφέρεται στην «Επέκταση δυναμικότητας 
υφιστάμενης μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων, μπύρας - ζύθου και χυμών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου 
δραστηριότητας: 10.51.11, παραγωγή επεξεργασμένου 
ρευστού γάλακτος) στη θέση Κάτω Αγ. Ιωάννης του Δή-
μου Κατερίνης του Νομού Πιερίας, συνολικού επιλέξιμου 
κόστους ίσου με 903.278,00 ευρώ και συνολικού ενισχυ-
όμενου κόστους ίσου με 903.278,00 ευρώ.

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

Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της Φο-
ρολογικής Απαλλαγής 
(Για Συμβατική Επένδυση)
ΣΥΝΟΛΟ 496.802,90 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου Ποσοστό (%)

Ενισχυόμενες Δαπάνες Περιφερειακών 
Ενισχύσεων (Άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις 
(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό ποσοστό βάσει τόπου εγκα-
τάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(Άρθρο 11, παρ. 1)

35,000%

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

20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης 55,000%
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-

γηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Εκτελεστικός Γραμματέας 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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(7)
    Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση 
του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγω-
γικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης 
«ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Μ. και ΣΙΑ Ο.Ε» που υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011, στην 
κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενι-
κών Επενδυτικών Σχεδίων (1η περίοδος 2014).

  Με την 422926(1205)/Π03/6/00138/Σ/ν. 3908/2011/ 
19.12.2018 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πιστοποιείται η τρο-
ποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και 
η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
επιχείρησης «ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Μ. και ΣΙΑ O.E.», η οποία έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 με την 87864/831/
Π03/6/00138/ Σ/ν. 3908/2011/25.7.2014 (Β' 2343, διόρ-
θωση σφάλματος Β' 2466) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας (ορθή επανάληψη 5.11.2014) και 
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορ-
φής ξενοδοχειακής μονάδας 28 δωματίων και 55 κλινών 
με αναβάθμιση σε κατηγορία 3 αστέρων στη θέση Τορώ-
νη του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Το συνολικό επιλέξιμο και ενιοχυόμενο κόστος ορι-
στικοποιείται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα έξι 
χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα 
λεπτών (586.925,50 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων 
πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και 
τριάντα λεπτών (352.155,30 €), ποσοστό 60% του συνο-
λικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των δια-
κοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδο-
μήντα ευρώ και είκοσι λεπτών (234.770,20 €), ποσοστό 
40% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Πληρείται ο όρος της δημιουργίας δύο (2) νέων θέσε-
ων εργασίας.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 29.03.2018.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη-
σης, ποσού εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσί-
ων ενενήντα επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (164.997,08 €).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7 
του ν. 4399/2016 και την 503035/1373/2.1.2018 απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Επανασύ-
σταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου 
λειτουργίας της» (Β΄ 378).

Η παρούσα περίληψη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ι

(8)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΠΑ-
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «» (Υπό Σύσταση) στο κα-
θεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των 
άρθρων 42 έως 46 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), 
όπως ισχύει.

  Με την 417495/Π06/7/00014/Α/ν. 4399/2016/09-01-2019 

απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εγκρί-
θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως 
ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες 
Ανεξάρτητες MME των άρθρων 42 έως 46 αυτού (Α' κύ-
κλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην ιδιω-
τική μαρίνα - ελλιμενισμό και συντήρηση σκαφών (ΚΑΔ 
κύριου κλάδου δραστηριότητας: 52.22.11.05, Υπηρεσίες 
τουριστικών λιμανιών (μαρίνων), συνολικού επιλέξιμου 
κόστους ίσου με 488.309,07 € ευρώ και συνολικού ενι-
σχυόμενου κόστους ίσου με 488.309,07 € ευρώ.

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

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β 153.817,36 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυ-

τικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερεια-
κών Ενισχύσεων (Άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις
(Άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατά-
στασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις
(Άρθρο 11, παρ. 1)

25,000%

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

20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 45,000%
Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περι-
φερειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς MME 
(Άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατά-
στασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(Άρθρο 11, παρ. 2)

50,000%

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

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επι-
χειρήσεις (Άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατά-
στασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(Άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

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

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-

γηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
3,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 9 βαθ-
μούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει 
την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς 
ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02001322901190008*
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