
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διαδικασιών συγκέντρωσης ελέγχου 
και πιστοποίησης ψηφιακά των δεδομένων και 
ατομικών στοιχείων που αφορούν το διαθέσιμο 
ασφαλιστικό χρόνο όλων των ασφαλισμένων του 
e- ΕΦΚΑ.

2 Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων 
e-ΕΦΚΑ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέ-
ων Κοινωνικής Ασφάλισης.

3 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΝΤΟΥ 
Α.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΖΩΗΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενί-
σχυσης Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού των άρθρων 32 έως 36 του ν. 4399/2016
(Γ΄ κύκλος), όπως ισχύει.

4 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στο καθεστώς 
ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρ-
θρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Β΄ κύκλος), 
όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 17494 (1)
Καθορισμός διαδικασιών συγκέντρωσης ελέγ-

χου και πιστοποίησης ψηφιακά των δεδομένων 

και ατομικών στοιχείων που αφορούν το διαθέ-

σιμο ασφαλιστικό χρόνο όλων των ασφαλισμέ-

νων του e- ΕΦΚΑ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική με-

ταρρύθμιση ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 43),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 184),

γ) του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λισης Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος Ρυθμί-
σεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 85),

δ) του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 «Ρύθμιση θεμάτων 
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 36).

2. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/ General 
Data Protection Regulation - GDPR).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8).

7. Το π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης».

8. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

9. To άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98) και την περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

11. Την υπό στοιχεία 10238 ΕΞ 2020/27.4.2020 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών 
για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω των 
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διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω των 
διαπιστευτηρίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων» (Β΄ 1611).

12. Την υπό στοιχεία 16394/Δ15642/27-4-2020 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του 
e- Ε.Φ.Κ.Α.» (Β΄ 1691).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας συγκέντρωσης, ελέγ-
χου και πιστοποίησης ψηφιακά των δεδομένων και ατο-
μικών στοιχείων που αφορούν το διαθέσιμο ασφαλιστικό 
χρόνο (ασφαλιστική ιστορία) όλων των ασφαλισμένων 
του e- ΕΦΚΑ, ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και μεθοδολογία ψηφιοποίησης
της ασφαλιστικής ιστορίας

1. Ο σκοπός της συγκέντρωσης της ασφαλιστικής 
ιστορίας στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» του άρθρου 8 του
ν. 4237/2014 (Α΄ 36) είναι:

α. Η ενημέρωση του ασφαλισμένου σχετικά με την 
ασφαλιστική του εικόνα και η παροχή σε αυτόν των 
πληροφοριών που αφορούν τη διαχρονική πορεία 
ασφάλισής του ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανά 
προβλήματα πριν τη φάση της συνταξιοδότησης, όπως 
ελλείψεις βασικών ταυτοτικών στοιχείων, πιθανά σφάλ-
ματα ασφάλισης κοκ.

β. Η θέσπιση ενιαίας πληροφοριακής βάσης, από την 
οποία αντλούνται τα στοιχεία για την ψηφιακή απονομή 
σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
ν. 4670/2020 (Α΄ 43).

2. Η ψηφιοποιημένη πληροφορία κάθε εντασσόμενου 
στον e-ΕΦΚΑ φορέα/τομέα αξιοποιείται για την παροχή 
πληροφοριών για την ψηφιακή έκδοση σύνταξης, την 
έκδοση βεβαιώσεων ασφάλισης και εισφορών καθώς και 
την ενημέρωση του ασφαλισμένου για το ασφαλιστικό 
βιογραφικό του.

3. Τα στοιχεία που παρέχουν την ψηφιοποιημένη πλη-
ροφορία περιλαμβάνουν προσωπικά/ταυτοτικά στοιχεία 
ασφαλισμένου, στοιχεία ασκούμενης δραστηριότητας/ 
απασχόλησης, στοιχεία ασφάλισης, ιστορικό εισφορών, 
στοιχεία εργοδοτών επί απασχόλησης κοκ.

4. Οι βασικές δράσεις ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής 
ιστορίας αφορούν:

α. στην εφαρμογή ενός υποσυστήματος πληροφορι-
κής για την εγγραφή του ασφαλιστικού ιστορικού όλων 
των πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθη-
καν στον e- ΕΦΚΑ, για όλα τα ασφαλισμένα στον e-ΕΦΚΑ 
πρόσωπα και στην ανάκτηση αρχείων ιστορικού ασφάλι-
σης που διατηρούνται ήδη σε ψηφιακή μορφή σε διαφο-
ρετικά συστήματα, είτε στον φορέα, είτε σε αναδόχους,

β. στη σταδιακή μετάπτωση δεδομένων των πρώην 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, στην κανονικοποίηση 
της επικαιροποίησης των δεδομένων που εισάγονται και 
στη διασύνδεση με τις εφαρμογές συντάξεων, ώστε να 
επιτευχθεί παραγωγικό αποτέλεσμα, δηλαδή άντληση 
του χρόνου ασφάλισης από την ασφαλιστική ιστορία 
και έκδοση σύνταξης,

γ. στη σταδιακή ψηφιακή εγγραφή αρχείων ιστορικού 
ασφάλισης του e- ΕΦΚΑ, τα οποία είναι προς το παρόν 
διαθέσιμα μόνο σε φυσική μορφή.

Άρθρο 2
Διαδικασία συγκέντρωσης και ενημέρωσης
της ασφαλιστικής ιστορίας

1. Τα στοιχεία της ασφαλιστικής ιστορίας ενημερώ-
νονται μηνιαίως με νέες εγγραφές, διαγραφές και με-
ταβολές.

2. Κάθε εγγραφή ασφάλισης έχει κλειδί τον ΑΜΚΑ και 
αφορά το άτομο που συνδέεται με τον συγκεκριμένο 
ΑΜΚΑ στην εφαρμογή ΜΗΤΡΩΟ e-ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία 
που παραλαμβάνονται από τους τροφοδότες φορείς 
ασφάλισης, ελέγχονται, κατατάσσονται και μετά από 
διαδοχικά βήματα ελέγχων και διασταυρώσεων, ενημε-
ρώνουν σε τακτική βάση το σύστημα «ΑΤΛΑΣ».

Άρθρο 3
Έλεγχος και πιστοποίηση δεδομένων
ασφαλιστικής ιστορίας

1. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δεδομένων ασφα-
λιστικής ιστορίας υλοποιείται σε τρία στάδια:

α. Έλεγχος πληρότητας του φυσικού και ηλεκτρονικού 
φακέλου συνταξιοδότησης από τον ίδιο τον ασφαλισμέ-
νο, ο οποίος υπευθύνως δηλώνει τη συγκατάθεσή του 
για τον ασφαλιστέο χρόνο του.

β. Έλεγχος πληρότητας του φυσικού και ηλεκτρονικού 
φακέλου συνταξιοδότησης από τον υπάλληλο υποδοχής 
και επεξεργασίας της πληροφορίας, ο οποίος πιστοποιεί 
τα δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

γ. Έλεγχος της πληρότητας και ορθότητας της συγκε-
ντρωμένης πληροφορίας από τον χρήστη μέσω διασταυ-
ρώσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα, με τα οποία 
διαλειτουργεί ο e- ΕΦΚΑ με σκοπό τη μείωση του ποσο-
στού αποκλίσεων για την πιστοποίηση της ακρίβειας και 
της ορθότητάς τους.

2. Στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» περιλαμβάνονται μόνο ταυ-
τοποιημένες εγγραφές βάσει ελέγχων που διενεργούνται 
σε όλα τα στάδια από τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφο-
ρικής. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης δεν ενσωματώνο-
νται στην ασφαλιστική ιστορία και διενεργούνται περαι-
τέρω έλεγχοι ως προς την εγκυρότητα και τα ταυτοτικά 
στοιχεία, προκειμένου να εισαχθούν ως νέες εγγραφές/
μεταβολές σε μεταγενέστερο χρόνο.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Επικρατείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 18179 (2)
Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων 
e-ΕΦΚΑ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φο-
ρέων Κοινωνικής Ασφάλισης .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. ιδ΄ της παρ. 9 και της περ. β΄ της παρ. 12 του 

άρθρου 34 και του άρθρου 87 του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8),

β. της περ. ε και θ της παρ. 1, του άρθρου 52 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), 

γ. των άρθρων 69Α και 69Β του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119),

ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

2. Την υπ’ αρ. 122147/7-4-2021 πρόταση του Διοικητή 
του e-ΕΦΚΑ.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

1. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ Δ΄ Βορείου Τομέα Αθήνας με έδρα το Αμαρού-
σιο, την 19-4-2021.

β) Την κατάργηση την 18-4-2021 του Β΄ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου 
Τομέα με έδρα το Αμαρούσιο, στο οποίο έχει συγχω-
νευθεί το Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής-
Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα το Αμαρούσιο, με την 
αριθμ. 308681/23-11-2020 απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ 
(Β΄ 5259).

2. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυν-
σης e-ΕΦΚΑ Β΄ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο, την
19-4-2021.

β) Την κατάργηση την 18-4-2021 του Β΄ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα τη Νέα 
Αλικαρνασσό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι

(3)  
 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΝΤΟΥ 
Α.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΖΩΗΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενί-
σχυσης Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού των άρθρων 32 έως 36 του ν. 4399/2016
(Γ΄ κύκλος), όπως ισχύει.   

 Με την υπό στοιχεία 118107/3727/Π07/7/00005/Ε/
ν. 4399/2016/08-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρ-

χη Ηπείρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς «Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 32 έως 36 
αυτού (Γ΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται 
στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μεταποιητικής 
μονάδας παραγωγής ζωοτροφών, που διατηρεί η επιχεί-
ρηση στο 7 χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών στην Δημοτική 
Κοινότητα Πεδινής της Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου 
του Δήμου Ιωαννιτών στον Νομό/στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων, Περιφερείας Ηπείρου» (ΚΑΔ κύρι-
ου κλάδου δραστηριότητας: 10.91.10, Παραγωγή πα-
ρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται 
σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους 
τριφυλλιού, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 
1.000.000,00 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κό-
στους ίσου με 1.000.000,00 € ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορ-
φή της φορολογικής απαλλαγής ως εξής:

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή 
της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 

(Για Συμβατική Επένδυση)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 450.000,00 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες
Περιφερειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις -

επενδυτικές ενισχύσεις
(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου
εγκατάστασης για Μεγάλες

Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 1)
35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ
 (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) 10,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 45,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται 
σε 1,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Ι

 (4) 
 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στο καθεστώς ενί-
σχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 
έως 41 του ν. 4399/2016 (Β΄ κύκλος), όπως ισχύει.   

 Με την υπό στοιχεία 233898/Π05/7/00055/Γ/ν. 4399/ 
2016/15-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλί-
ας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, 
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όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης 
Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού 
(Β΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην 
δημιουργία μονάδας εκτροφής μοσχαριών πάχυνσης 
από υφιστάμενη επιχείρηση (ΚΑΔ κύριου κλάδου δρα-
στηριότητας: 01.42.12.01, εκτροφή μοσχαριών πάχυν-
σης), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 291.440,00 €
ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 
291.440,00 € ευρώ.

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

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή
της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Β 102.004,00 €

Γ. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Γ 0,00 €

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή
της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

(Για Συμβατική Επένδυση)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 0,00 €

Δ.2. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή
της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

(Για Επένδυση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.2 0,00 €

E. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή
της ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Ε 0,00 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης 
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες
Περιφερειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 

επενδυτικές ενισχύσεις
(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις

(Άρθρο 11, παρ. 1)
-

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

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης -
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

(Άρθρο 11, παρ. 2)
-

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

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης -
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες
επιχειρήσεις (Άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις

(Άρθρο 11, παρ. 2)
-

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

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης -
Α.3 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες

Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής
 (ΚΥΑ 129229/2017)

ΟΜΑΔΑ Χ. Ενισχύσεις Πρωτογενούς
Γεωργικής Παραγωγής

(Άρθρο 14 ΓΑΚ 702/2014) - (Άρθρο 8)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου

εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις
(Άρθρο 11, παρ. 1)

35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) 20,000%

Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης βάσει
Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 50,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Χ. Ενισχύσεις Πρωτογενούς

Γεωργικής Παραγωγής
 (Άρθρο 14 ΓΑΚ 702/2014) - (Άρθρο 9)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(Άρθρο 11, παρ. 2)
50,000%

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

Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης βάσει
Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 50,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-

γηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 

1,20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

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