
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 23410 
Τροποποίηση της 21141/18.2.2019 (Β΄ 517) 

υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη 

καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξο-

πλισμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως 

ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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 
διατάξεις» (Α΄ 117), και ιδίως των άρθρων 29 και 32 έως 
36 αυτού.

2. 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 
26.6.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της 
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμ-
βιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού 
(EE L 193 της 1.7.2014, σ. 1-75).

4. Την 108621/17.10.2016 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγρα-
φών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα 
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επενδυτικών σχε-
δίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, 
όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του 
Καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής, αποκλειστικά 
στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτι-
κού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες 
του επενδυτικού σχεδίου» (Β΄ 3410/24.10.2016), όπως 
τροποποιήθηκε με την 129228/24.11.2017 (Β΄ 4122/
27.11.2017) απόφαση, και ισχύει.

5. Την 43965/30.11.1994 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός 
του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που 
περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολο-
κληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλι-
σμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του 
ν. 1892/1990» (Β΄ 922/14.12.1994).

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

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

9. 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).

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

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

12. Την 137111/18.12.2018 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 
«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενι-
σχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 “Γενική 
Επιχειρηματικότητα” και “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξο-
πλισμού” του έτους 2018» (B΄ 5738/19.12.2018).

13. Την 21141/18.2.2019 υπουργική απόφαση «Τρί-
τη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανο-
λογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» 
(Β΄ 517/20.2.2019), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 123974/2.12.2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 4573/
13.12.2019).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την 21141/18.2.2019 υπουργική από-
φαση «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύ-
σεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού 
ν. 4399/2016», όπως ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 αντικαθίσταται, 

ως εξής:
«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα-

γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 
25η Φεβρουαρίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζε-
ται η 30η Σεπτεμβρίου 2020 εφόσον δεν εξαντληθεί νω-
ρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος».

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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