
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 77685/21-07-2016 
υπουργικής απόφασης «Σύσταση της Γνωμοδοτι-
κής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 
και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 139383/21-12-2018 
υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη 
καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματι-
κότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως 
ισχύει.

3 Τροποποίηση της αριθμ. 69395/1-7-2019 υπουρ-
γικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενι-
σχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού 
ν. 4399/2016», όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 17012 (1)
   Τροποποίηση της αριθμ. 77685/21-07-2016 

υπουργικής απόφασης «Σύσταση της Γνωμοδο-

τικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 

και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο 

για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμ-
βουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117) και ειδικότερα 
το άρθρο 27 καθώς και την παράγραφο 7 του άρθρου 
85 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), όπως ισχύει, και ειδι-
κότερα τα άρθρα 13,14 και 15 αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.

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

5. 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).

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

7. 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).

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

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

10. Την απόφαση 79591/30.07.2019 του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διο-
ρισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
507/02-08-2019).

11. Την αριθμ. 77685/21-07-2016 υπουργική απόφαση 
«Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 
του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουρ-
γίας της» (2335/Β΄/28-07-2016).

12. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της 
λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την ανάπτυξη 
και γενικότερα την οικονομία της χώρας αυτό δύναται 
να συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Τροποποιείται η αριθμ. 77685/21-07-2016 υπουργική 

απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου 
λειτουργίας της», ως εξής :

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 διαγράφεται το 
στοιχείο ΙΙΙ και αναριθμούνται αναλόγως τα λοιπά στοι-
χεία.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
1 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Ως αναπληρωτής του ορίζεται ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακών νόμων της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων».

Άρθρο 2
Όπου στην αριθμ. 77685/21-07-2016 υπουργική από-

φαση ορίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

Όπου στην, ως άνω, υπουργική απόφαση ορίζεται ο Γε-
νικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων νοείται ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων 
και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Για τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευ-
θύνσεων και Τμημάτων της, ως άνω απόφασης, εφαρ-
μογή έχουν οι διατάξεις του π.δ. 147/2017.

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, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 16882 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 139383/21-12-2018 

υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη 

καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματι-

κότητα" 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 Επεν-
δύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυ-
ξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), και ιδίως των άρθρων 29 και 
37-41 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 (ΕΕ L 187 της 
26.06.2014, 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 
(ΕΕ L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του 
τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), 
που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων 
του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και 
κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσε-
ων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (4122/Β΄/
27-11-2017).

5. Την 108621/17-10-2016 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών 
και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενι-
σχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επενδυτικών σχεδί-
ων 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 επενδυ-
τικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δα-
πάνες του επενδυτικού σχεδίου» (3410/Β΄/24-10-2016), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 129228/24-11-2017 
(4122/Β΄/27-11-2017) και ισχύει.

6. 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» (922/Β΄/14-12-1994).

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

8. 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).

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

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

13. Την απόφαση 79591/30.07.2019 του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» 
(507/Υ.Ο.Δ.Δ./02-08-2019).

14. Την 137111/18-12-2018 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορι-
σμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυ-
τικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων 
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 "Γενική Επιχειρηματικό-
τητα" και "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού" του 
έτους 2018» (5738/Β΄/19-12-2018).

15. Την υπό στοιχεία C(2018)4206/6-7-2018 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχει-
ρηματικότητας του ν. 4399/2016.

16. Την 139383/21-12-2018 υπουργική απόφαση 
«Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική 
Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» 
(5838/Β΄/27-12-2018), όπως έχει τροποποιηθεί με τις 
αριθμ. 35730/28-03-2019 (1076/Β΄/01-04-2019), 57388/
30-05-2019 (2048/Β΄/04-06-2019), 69396/01-07-2019 
(2749/Β΄/03-07-2019), 77473/24-07-2019 (3128/Β΄/
06-08-2019), 87701/03-09-2019 (3552/Β΄/23-09-2019), 
122868/28-11-2019 (4572/Β΄/13-12-2019) και 1745/
09-01-2020 (14/Β΄/13-01-2020) υπουργικές αποφάσεις.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 της αριθμ. 

139383/21-12-2018 «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθε-
στώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του 
αναπτυξιακού ν. 4399/2016» υπουργικής απόφασης 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα-
γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι 
η Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018. Ημερομηνία λήξης του 
κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 28 Φεβρου-
αρίου 2020».

Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευση 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, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Αριθμ. 16868 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. 69395/1-7-2019 υπουρ-

γικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενι-

σχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών 

και Μικρών Επιχειρήσεων» 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 του άρθρου 29 καθώς και 
των άρθρων 59 - 61 αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 36 παρ. 4 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).

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 (ΕΕ L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της 
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμέ-
νων κατηγοριών 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 Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (ΕΕ L 193 της 
01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του 
τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που 
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του 
ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, 
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετι-
κού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επεν-
δυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (4122/Β’/27-11-2017).

5. 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 επενδυ-
τικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δα-
πάνες του επενδυτικού σχεδίου» (3410/Β’/24-10-2016), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 129228/24-11-2017 
(4122/Β’/27-11-2017), και ισχύει.

6. Την 43965/30-11-1994 απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός του 
είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που πε-
ριλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολο-
κληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλι-
σμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του 
ν. 1892/1990» (922/Β’/14-12-1994).
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7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διόρθωσης» (Α’ 133).

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικα για την Κυ-
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του (Α’98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ, 
σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

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

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

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

13. Την απόφαση 79591/30-7-2019 και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενι-
κού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (507/Υ.Ο.Δ.Δ/02-08-2019).

14. Την 67918/27-06-2019 απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά 
σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Επι-
χειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσε-
ων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2019» 
(2612/Β’/28-06-2019).

Την αριθμ. 69395/1-7-2019 (2764/Β’/03-07-2019) 
υπουργική απόφαση «Προκήρυξη καθεστώτος ενι-

σχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μι-
κρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 101023/08-10-2019 
(3793/Β’/14-10-2019), 123257/29-11-2019 (4634/Β’/
16-12-2019) και 1746/09-01-2020 (14/Β’/13-01-2020) 
αποφάσεις, και ισχύει.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 της αριθμ. 

69395/1-7-2019 «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων 
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επι-
χειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» υπουρ-
γικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων 
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς 
είναι η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019. Ημερομηνία λήξης του 
κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 28 Φεβρου-
αρίου 2020».

Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευση 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, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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