
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο κα-
θεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση - Εφοδιαστική 
Αλυσίδα» του αναπτυξιακού ν. 4887/2022, του 
έτους 2022.

2 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΣ 2014-2020».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 70757 (1)
Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 

για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο κα-

θεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση - Εφοδιαστική 

Αλυσίδα» του αναπτυξιακού ν. 4887/2022, του 

έτους 2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα 

Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α΄16) και ειδικότερα την παρ. 3 του 
άρθρου 29, καθώς και τα άρθρα 72 έως 77, αυτού.

2. Τον Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κή-
ρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών 
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης (EE L 187/26.06.2014, σ. 1-178).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 
(Α΄129).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» 
(Α΄133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄98) το 
οποίο διατηρήθηκεσε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

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

7. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α΄15).

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

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155).

11. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).

12. Την υπό στοιχεία Υ 35/23.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’ 4405).

13. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β’ 1867).

14. Την υπ’ αρ. 34048/31.03.2022 (Ορθή επανάλη-
ψη 01.04.2022) εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών (παρ. 5 ε του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014) του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπο-
λογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 3
ης παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετωπι-
στεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων ορίων του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για το 
καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσί-
δα» του ν. 4887/2022 (άρθρα 72 έως 77), που προκηρύσ-
σεται το έτος 2022, καθορίζεται στα εβδομήντα πέντε 
εκατομμύρια (75.000.000,00) ευρώ.

Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του 
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κό-
στους της δημιουργούμενης απασχόλησης για το καθε-
στώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» 
του ν. 4887/2022 (άρθρα 72 έως 77), που προκηρύσσεται 
το έτος 2022, καθορίζεται στα εβδομήντα πέντε εκατομ-
μύρια (75.000.000,00) ευρώ.

Άρθρο 3
Πηγές Χρηματοδότησης -
Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού

α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά 
σχέδια της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο 
εγγράφεται η δαπάνη των εβδομήντα πέντε εκατομμυ-
ρίων (75.000.000,00) ευρώ, και δύναται να προέλθουν 
από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται 
ότι:

i. Για το τρέχον έτος (2022) δεν θα προκύψει δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων,

ii. για τo επόμενο έτος (2023) θα προκύψει δαπάνη 
είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα 
προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων,

iii. για τα επόμενα τρία έτη (2024, 2025, 2026) θα προ-
κύψει δαπάνη πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000) 
ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων. Για τα έτη αυτά θα προκύψει απώλεια φορο-
λογικών εσόδων ύψους σαράντα πέντε εκατομμυρίων 
(45.000.000) ευρώ,

iv. Για τα έτη 2027 έως 2040 θα προκύψει απώλεια 
φορολογικών εσόδων ύψους τριάντα εκατομμυρίων 
(30.000.000) ευρώ.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 70671 (2)
 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝ-

ΝΗΣΟΣ 2014 - 2020». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση 
της υπ’ αρ. 2012/17 Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265) και 
ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρο 33 αυτού.

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
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. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α΄15).

7. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄1867).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β΄2473) 
υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής 
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Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 42 του ν. 4314/2014 
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2014)10166/18.12.2014 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί έγκρισης 
του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020».

10. Την υπ’ αρ. 135200/10.12.2021 (Β΄6026) υπουργική απόφαση Τεχνικής προσαρμογής των ποσοστών δέσμευ-
σης των ΕΠ του 2014 - 2020.

11. Το υπ’ αρ. 218761/29.06.2022 αίτημα έγκρισης υπερδέσμευσης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου στον 
Άξονα Προτεραιότητας 2Α του ΕΠ Πελοπόννησος 2014 - 2020.

12. Το υπ’ αρ. 67062/01.07.2022 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ, προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ.

13. Την υπ’ αρ. 69515/08.07.2022 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 4314/14 για το ΕΠ Πελοπόννησος 2014 - 2020».

14. Την ανάγκη άμεσης ένταξης νέων έργων για τη διασφάλιση υπερδέσμευσης ασφαλούς κλεισίματος του ΕΠ 
Πελοπόννησος 2014 - 2020.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 
2014 - 2020» ως ακολούθως:

Άξονας Τίτλος Άξονα
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της 
εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση 
στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και 
αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας

222,74%

2Α Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού - 
Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση 163,38%

2Β Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού 338,12%

3 Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μία οικονομία
φιλική στο περιβάλλον 299,12%

4 Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση υποδομών
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 307,75%

5 Τεχνική Συνδρομή/Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του Προγράμματος (ΕΤΠΑ) 140,00%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 243,55% της συνολικής 
χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   
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*02037021307220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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