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                   ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Αποδεκτών 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη 
καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού 
Ν.4399/2016», (Β΄3380), όπως ισχύει».

 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση 
Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως 
του άρθρου 3, παράγραφος 1 και του άρθρου 6, παράγραφος 3 (β), αυτού, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΑΚ), 
όπως τροποποιήθηκε με τον καν. (ΕΕ) 2017/1084 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 υποδομές 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» (ΕΕ L 156 της  20.6.2017, σ. 1-18), και ειδικότερα του 
άρθρου 14 παράγραφος 16, του άρθρου 2 σημείο 61(α) και του άρθρου 58 παράγραφος 5, αυτού, 
όπως διαμορφώθηκαν και ισχύουν. 

3. Την υπ΄ αριθ. 106688/13-10-2016 (Β΄ 3315) κοινή υπουργική απόφαση "Καθορισμός του 
ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικό σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων 



«Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» 
και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016", όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

4. Την υπ΄αριθ. 108646/17-10-2016 υπουργική απόφαση «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων 
«Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016», (Β΄ 3380), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπ΄ αριθ. 108621/17-10-2016 (Α΄ 3410) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικών 
όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων 
του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου 
καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

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΄ 
192/13-12-2017).
 
8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(Α΄ 208).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 210).

10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ197/16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), όπως ισχύει.

11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 21 σημείο (γ) του άρθρου 1 του καν. (ΕΕ) 
2017/1084,  μετά την παρέλευση της περιόδου προσαρμογής των έξι (6) μηνών από την έναρξη 
της ισχύος (10-7-2017) του τροποποιημένου ΓΑΚ για τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων, τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα υφιστάμενα καθεστώτα επενδυτικών ενισχύσεων 
περιφερειακού χαρακτήρα τα οποία απαλλάσσονται βάσει του ΓΑΚ, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη  
και να εφαρμόζονται σε αυτά για τη χορήγηση των ενισχύσεων, οι διατάξεις του τροποποιημένου 
ΓΑΚ.

12. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 28 του ΓΑΚ, ημερομηνία χορήγησης της 
ενίσχυσης είναι η ημερομηνία απονομής στον δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να λάβει την 
ενίσχυση σύμφωνα με το παρόν καθεστώς, ήτοι η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής 
στο καθεστώς, προκύπτει πως ο τροποποιημένος ΓΑΚ έχει εφαρμογή και για τις αιτήσεις υπαγωγής 
στο παρόν καθεστώς για τις οποίες, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του για το παρόν καθεστώς (10-
1-2018), δεν έχει εκδοθεί η απόφαση υπαγωγής. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού,



                                                    Αποφασίζουμε

                                                        Άρθρο 1

1. Την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 108646/17-10-2016 υπουργικής απόφασης, ως εξής:

Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της 108646/17-10-2016 απόφασης, 

προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Από την 10-1-2018, ημερομηνία έναρξης της ισχύος για το παρόν καθεστώς του τροποποιημένου 

Γ.Α.Κ., τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν έχουν εφαρμογή για τις επιχειρήσεις που 

υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής για τις οποίες μέχρι 10-1-2018 δεν έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής. 

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του παρόντος 

καθεστώτος, αν κατά τα δύο (2) έτη που προηγούνται της υποβληθείσας αίτησης για ενίσχυση, 

έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί 

η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, ή αν δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν 

εντός περιόδου δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η 

ενίσχυση (άρθρο 14 παρ. 16 τροποποιημένου Γ.Α.Κ.). 

Ως «μετεγκατάσταση» ορίζεται η μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους 

αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ 

(αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη 

επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη 

εγκατάσταση).

Μεταφορά υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική και στην ενισχυόμενη εγκατάσταση 

εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν μέρει, τον ίδιο σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του 

ίδιου τύπου πελατών και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε μία 

από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον ΕΟΧ (σημείο 61α του άρθρου 2 του 

τροποποιημένου Γ.Α.Κ.)».

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016 υπουργικής 

απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 

Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την 

έκδοση της απόφασης υπαγωγής, να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική υπεύθυνη δήλωση με την 

οποία να δηλώνουν ότι i)  δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα καθώς 

και ii) δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός περιόδου δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση της 

αρχικής επένδυσης για την οποία υπεβλήθη η αίτηση υπαγωγής.



                                                              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.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β’.

                                                                                           
                                                                                            Αθήνα, …  Ιανουαρίου 2018

         
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 

     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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       ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΙΝΑ   

    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στο Τεύχος Β΄)

2.  Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας 

Εσωτερική Διανομή:

     1. Γραφείο  Υπουργού κ. Δ. Παπαδημητρίου
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Αλ. Χαρίτση  
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Θ. Λαμπριανίδη
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή κ. Π. Λαμπρινού
5. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων
   ‘Ολα τα Τμήματα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

    

Κ.Α.Α.
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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