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την ΔΙΣΑ/9513/Π10/5/80 Ε/Ν.3299/04/18.4.2008 (ΦΕΚ
1079 Β/11.6.2008) σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του
Ν. 3299/2004 και το αρ.18 παρ. 6 του Ν. 4013/2011,
το αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011, το αρ.5 του
Ν. 4242/2014 και το Π.δ. 33/2011. ....................................... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4686/ΔΟΑ/6/00082/Σ/
Ν. 3908/2011/15.7.2014 απόφασης υπαγωγής επεν−
δυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΚΕΔΟ−
ΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.», στην κατηγορία της Περιφε−
ρειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχε−
δίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (1η περίοδος
2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης. .......................................................
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παρα−
γωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004. .................................
Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2016, ως ημέρας υποχρε−
ωτικής αργίας και μεταφορά αυτής. ............................
Έκδοση χρυσού και αργυρού συλλεκτικού νοµίσµα−
τος µε θέµα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ − ΦΙΛΟ−
ΣΟΦΟΙ: ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»...............................................................
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για
δανεισμό της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειρι−
στής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΑΔ−
ΜΗΕ) ποσού € 35.000.000. ......................................................
Επιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παράβα−
ση στον Παππά Γεώργιο του Ευαγγέλου. ................
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «Β. & Σ.
ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΦΛΩΡΟΣ ΑΕ», ορι−
στικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονά−
δας που προήλθε από την επένδυση αυτή. ............
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας−απασχόλησης
(απογευματινής) με αμοιβή, για 37 υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότη−
τας Θεσσαλονίκης της Π.K.M. για το έτος 2016.
Τροποποίηση, Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό−
στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της επιχείρησης «ΜΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που υπήχθη στον Ν. 3299/2004 με
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(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4686/ΔΟΑ/6/00082/Σ/Ν. 3908/
2011/15.7.2014 απόφασης υπαγωγής επενδυτικού σχε−
δίου της επιχείρησης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.», στην
κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών
Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011
(1η περίοδος 2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της
με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 1070/ΔΟΑ/6/00082/Σ/Ν. 3908/2011/
16.3.2016 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τροποποιείται η υπ’
αριθμ. πρωτ. 4686/ΔΟΑ/6/00082/Σ/Ν. 3908/2011/15.7.2014
(ΦΕΚ/Β/1986/21.7.2014) απόφαση του Υπουργού Μακεδο−
νίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικότερα
στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενι−
κών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011
(1η περίοδος 2014), της επιχείρησης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛ−
ΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ
Α.Ε. (φορέας), που αφορά στον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΟΛΟ−
ΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ−
ΔΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 530 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΔ
2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10) στη θέση
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, του Δήμου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Πε−
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομός Θεσσαλονίκης).
Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ανέρ−
χεται σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες μία χι−
λιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα οκτώ
λεπτά (14.201.289,18 €).
Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τέσσερα εκατομ−
μύρια διακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα
έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (4.260.386,75 €),
ήτοι ποσοστό 30,00% του ενισχυόμενου κόστους και
χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.
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Οι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν προστασία περι−
βάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων
ανέρχονται σε 347.058,97 € ήτοι ποσοστό 2,44%.
Η δυναμικότητα νέα/συνολική μετά την επένδυση
ανέρχεται σε 530 κλίνες/287 δωμάτια.
Το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει 57,25 βαθμούς στη
βαθμολόγηση των κριτηρίων και καλύπτει την ελάχιστη
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία
έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ−ΤΣΑΡΟΥΧΑ

F
(2)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους της επέν−
δυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας, της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 18940/ΥΠΕ/5/02402/Ε/Ν. 2299/2004/
19.2.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας της επέν−
δυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», που αφορά στη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθ−
μού, ονομαστικής ισχύος 99 kW, στη θέση Βατοκάμπι,
στο πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκάδας, του Δήμου
Σπερχειάδας του Νομού Φθιώτιδας και τώρα Τοπικό
Διαμέρισμα Λευκάδας της Δημοτικής Ενότητας Σπερ−
χειάδας του Δήμου Μακρακώμης, του Νομού Φθιώτιδας,
με τους εξής όρους:
1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης
στο ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων,
διακοσίων σαράντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών
(353.240,87 €).
2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των 88.310,22 € (ογδόντα οκτώ χιλιάδων, τριακοσίων
δέκα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών), που αποτελεί πο−
σοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των 141.296,35 € (εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων, δια−
κοσίων ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών),
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης.
4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό των 123.634,30 € (εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων,
εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών),
που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 25.7.2014.
6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 99 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 160.879,00 kWh/
έτος.
8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή
της επιχορήγησης ποσού 141.296,35€ (εκατόν σαράντα
μίας χιλιάδων, διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα

πέντε λεπτών) στην επένδυση με την υπ’ αριθμ. 60748/
ΥΠΕ/5/02402/Ε/Ν. 3299/2004/29.12.2010 απόφαση υπαγω−
γής (ΦΕΚ 2793/τ.Β΄/8.12.2011).
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.δ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 12618/288
(3)
Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2016, ως ημέρας
υποχρεωτικής αργίας και μεταφορά αυτής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως
της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 85).
2. Το άρθρο 7 του Ν. 74/1975 «Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων και περί άλλων
τινών συναφών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. Α΄ 139).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄180) «Οργα−
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απο−
φασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2016 ως ημέρα υποχρεω−
τικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες,
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες
γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και μετα−
θέτουμε αυτή για τις 3/05 και ημέρα Τρίτη.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 2/25030/0025
(4)
Έκδοση χρυσού και αργυρού συλλεκτικού νοµίσµατος
µε θέµα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ − ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ:
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της µεταξύ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος
υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συµβάσεως δι’ ης
ρυθµίζονται τα της κοπής µεταλλικών κερµάτων του
∆ηµοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 203).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1266/1982
«Όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και
συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).
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3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Με−
ταρρυθµίσεις στην άµεση και έµµεση φορολογία και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 127) όπως συµπληρώθηκαν µε την
παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τρα−
πεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές
ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α΄ 242).
4) Το Π.δ. 111/2014 όπως ισχύει (Α΄ 178).
5) Το Π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).
6) Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
7) Την από 4 ∆εκεµβρίου 2015 (ΕΚΤ/2015/42) απόφαση
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά µε την
έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται
να εκδοθούν το 2016 (ΕΕ L.328/121 από 12.12.2015).
8) Την από 17.3.2016 Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού
∆ηµοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδο−
ση χρυσού συλλεκτικού νοµίσµατος ονοµαστικής αξίας
€200, κοπής 2016, µε θέµα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ −
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ − ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
9) Την από 17.3.2016 Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού
∆ηµοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδο−
ση αργυρού συλλεκτικού νοµίσµατος ονοµαστικής αξίας
€10, κοπής 2016, µε θέµα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ −
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ − ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού ύψους 315.000,00 € περίπου η οποία
θα αντιµετωπιστεί από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις
οικονοµικού έτους 2016, ειδικού φορέα 23−200 στον
ΚΑΕ 3326 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του
Ν. 1473/1984 και του Ν.δ. 488/1974.
11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του ∆ηµοσίου
ποσού 471.000,00€ περίπου (πλέον φορολογικού εσόδου
προερχοµένου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών
νοµισµάτων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό
Κατάστηµα και τα Υποκαταστήµατα της Τράπεζας της
Ελλάδος:
Α) Χρυσό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας
€ 200, κοπής 2016, µε θέµα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ −
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ − ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», έως την ποσότητα των
χιλίων (1.000) τεµαχίων.
Β) Αργυρό συλλεκτικό νόµισµα ονοµαστικής αξίας € 10,
κοπής 2016, µε θέµα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ − ΦΙ−
ΛΟΣΟΦΟΙ − ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», έως την ποσότητα των δύο
χιλιάδων (2.000) τεµαχίων.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 17 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ∆ιοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Aριθμ. 2/21074/0025
(5)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δα−
νεισμό της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Με−
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ) πο−
σού € 35.000.000.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/12.7.1995) και ιδίως τα
άρθρα 1,5 και 6.
(β) του άρθρου 126 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/
28.6.2014).
(γ) του Π.δ. 185/6.10.2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας −Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009).
(δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Β/23.9.2015).
(ε) την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β/9.10.2015)
Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου−
λιαράκη».
2. Την με αριθμ. FI 83.221/18.9.2014 Δανειακή Σύμβαση
(Finance Contract) μεταξύ της εταιρείας «Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»
(ΑΔΜΗΕ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ).
3. Το με αριθμ. 20533/23.2.2016 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ.
4. Την με αριθμ. 50/3.9.2014 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ.
5. Το από 3.3.2016 FAX της ΕΤΕπ.
6. Το αριθμ. Κ.Μ.Κ.Ε.141384ΕΞ2015ΕΜΠ/17.12.2015 έγγρα−
φο και το από 3.3.2016 e−mail της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ).
7. Την με αριθμ. 3/9.3.2016 απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, αποφασίζει:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για
την κάλυψη δανείου ποσού 35.000.000 € της εταιρεί−
ας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής ΑΔΜΗΕ). Το ποσό αυτό αποτελεί
τη δεύτερη εκταμίευση της με αριθμ. 83.221/18.9.2014
δανειακής σύμβασης συνολικού ποσού 65.000.000 €.
Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση του έρ−
γου ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με την
ηπειρωτική Ελλάδα, με την επωνυμία «ΙΡΤΟ Cyclades
Interconnection /A».
Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως
εξής:
Ποσό
Διάρκεια
Περίοδος χάριτος

35.000.000 €
20 έτη
5 έτη
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Επιτόκιο

Σταθερό, 1,643%
ετησίως
Αποπληρωμή τόκων
Σε εξαμηνιαία βάση
στις 18 Μαρτίου
και 18 Σεπτεμβρίου
κάθε έτους
Αποπληρωμή κεφαλαίου
Σε εξαμηνιαία βάση
Εκταμίευση
18 Μαρτίου 2016
Πρώτη δόση αποπληρωμής
18 Σεπτεμβρίου 2021
Τελευταία δόση αποπληρωμής 18 Μαρτίου 2036
II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζό−
μενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού Δη−
μοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, σε
περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ των
εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από τον ΑΔΜΗΕ
ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανειακή Σύμβαση.
Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ,
ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευ−
θυνόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων και Δανείων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (εφεξής ΓΛΚ), αποστέλλοντας κατάσταση με
ανάλυση της οφειλής και καλώντας το να προβεί σε
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως εγγυητή.
Ο ΑΔΜΗΕ, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ενη−
μερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστή−
ματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε κατα−
ληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο,
με όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό
των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολού−
θως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 126 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η δια της παρούσης επιβαλλόμενη στον ΑΔΜΗΕ υπο−
χρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου
έναντι της ΕΤΕπ.
III. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημο−
σίου 1,50% για την παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία
ο ΑΔΜΗΕ θα καταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος
σύμφωνα με την αριθμ. 2/9441/0025/23.1.2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών.
IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση
του ΓΛΚ, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύη−
σης του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο του ΑΔΜΗΕ
ύψους 35.000.000 €.
V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προ−
κληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου,
το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 35.000.000 € πλέον
τόκων και εξόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤHΣ ΥΠΟΥΡΓOΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
(6)
Επιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παράβαση
στον Παππά Γεώργιο του Ευαγγέλου.
Με την αριθμ. 41/2015/23.2.2016 καταλογιστική πρά−

ξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ηγουμενίτσας
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2
του Ν. 2960/2001 επεβλήθησαν στον KOLBEL ALF ΑΦΜ
153720143, αγνώστου διαμονής, Πρόστιμο ποσού ΧΙΛΙΩΝ
ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ευρώ (1.800 €), για παράβαση των διατά−
ξεων του άρθρου 137 παρ. Α4ε του ως άνω νόμου περί
μη καταβολής του τέλους ταξινόμησης οχήματος, ενώ
με την ίδια πράξη ορίστηκε αλληλέγγυα υπόχρεος και
εις ολόκληρο για την καταβολή του προστίμου ο ΠΑΠ−
ΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΜ 015773110 των ΧΙ−
ΛΙΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ευρώ (1800 €), πλέον ΟΓΑ−Τ.Χ. 2,4%.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152
παρ. 5 εδαφ (β) του Ν. 2960/2001, ως αγνώστου διευ−
θύνσεως του κύριου υπόχρεου.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τελωνείου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΜΗ
F
Αριθμ. 68516/418
(7)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «Β. & Σ. ΦΛΩ−
ΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΦΛΩΡΟΣ ΑΕ», οριστικοποίη−
ση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή.
Με την ΔΙΑΠ/ 68497/417/Π09/00043/Σ/Ν. 3908/2011/
15.3.2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3908/
2011 και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λει−
τουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυ−
ση αυτή, της εταιρείας «Β. & Σ. ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με
διακριτικό τίτλο «ΦΛΩΡΟΣ ΑΕ» ΣΤΗΝ Ε.Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ− ΑΜ−
ΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΛΔΛΣ
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 302.265,20 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 151.132,60 €, που αποτελεί ποσοστό 50,00% του
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού
302.265,20 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
151.132,60 € που αποτελεί ποσοστό 50,00 % του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 302.265,20 ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που
προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 26.3.2015
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 60.453,04 ευρώ.
− Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004,
σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και
το Π.δ. 33/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 15 Μαρτίου 2016
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 117079/4979
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας−απασχόλησης (απο−
γευματινής) με αμοιβή, για 37 υπαλλήλους της Διεύ−
θυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα−
λονίκης της Π.K.M. για το έτος 2016.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 παρ. 5 Ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκέντρωσης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του Ν. 2738/1999
σε συνδυασμό με την παρ. 1 εδ α του άρθρου 282 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκέντρωσης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις...».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκη−
ση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το Π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ. A΄/27.12.2010).
6. Την υπ' αριθμ. 2/37190/0026/21.6.2001 απόφαση του
Υπ. Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 915/τα
Γ/17.7.2001 περί καθορισμού των δικαιολογητικών πλη−
ρωμής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυρι−
ακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.
7. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ−Π07).
8. Την υπ' αριθμ. οικ.461114(9980)/18.11.2014 απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα περί
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων.
9. Την υπ’ αριθμ. Γ.Ε.Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 113/13.5.2015 έγγραφο
του Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.K.M.
10. Την υπ’ αριθμ. 38819/29.5.2015 (ΦΕΚ 1084/Β΄/9.6.2015)
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης
με θέμα «Καθιέρωση του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη
βάση, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
11. Την αρ.Α/Α 918/2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέω−
σης υπ’ αριθμ. 39315(1036)/15.2.2016 (ΑΔΑ:Ω1107ΛΛ−ΒΨΞ)
με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολι−
κού ύψους ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ευρώ (46.000,00 €)
από τον προϋπολογισμό της ΠΕ Θεσσαλονίκης −Περι−
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 02.21.01.721.0511.α.01)
οικονομικού έτους 2016. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 373).
12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν για την
αντιστοίχιση των αδειών όλων των τεχνικών επαγγελ−
μάτων, τη διενέργεια ελέγχων εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων του Διμελούς Οργάνου, το έργο της
μεταφοράς μαθητών, την έγκριση των σχολικών εκ−
δρομών, την έκδοση άδειας προσωρινής εργασίας σε
ομογενείς, αιτούντες πολιτικό άσυλο και δικαιούχους
διεθνούς προστασίας, των αυτοψιών σε μεταποιητικές
επιχειρήσεις μετά από καταγγελίες πολιτών για οχλή−
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σεις από την λειτουργία τους και την διεκπεραίωση και
αρχειοθέτηση όλων των προαναφερόμενων ενεργειών.
Επίσης, αγορανομικών ελέγχων σε περιόδους αιχμής
(Χριστούγεννα και Πάσχα) ελέγχων σε λαϊκές αγορές
και υπαίθριο εμπόριο, εμποροπανηγύρεις καταστήματα
εστίασης και αναψυχής κυλικεία θεάτρων και κινημα−
τογράφων, τουριστικές και παραθεριστικές περιοχές
όπου αναπτύσσονται ποικίλες εμπορικές δραστηριότη−
τες, οδικούς άξονες όπου λειτουργούν πρατήρια υγρών
καυσίμων, βυτιοφόρα για έλεγχο διανομής πετρελαίου
θέρμανσης, αποθήκες επικίνδυνων ουσιών και μονά−
δων κατεργασίας αποβλήτων και λόγω των περιοδικών
ελέγχων και σταθμών και δειγματοληψιών αλκοολούχων
ποτών από τα κέντρα διασκέδασης.
13. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη−
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ 46.000,00 € και
υπάρχει σχετική πίστωση, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε για το έτος 2016 την καθιέρωση υπερω−
ριακής εργασίας−απασχόλησης κατά τις απογευματινές
ώρες των εργασίμων ημερών, για 37 υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Θεσ/νίκης, της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από
την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης έως 31.12.2016.
2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αυξ. αριθμό
12 σκεπτικό της απόφασης.
3. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας−απασχόλησης (απο−
γευματινής), είναι κατ' ανώτερο όριο, είκοσι (20) ώρες
το μήνα για κάθε υπάλληλο.
4. Για την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης θα
εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωρια−
κής εργασίας−απασχόλησης στην οποία θα αναφέρο−
νται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο κλάδος,
ο βαθμός και το Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την
προσφορά της υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο
της εργασίας−απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και
οι ώρες εργασίας− απασχόλησης για τον καθένα, κατά
μήνα.
5. Αριθμός υπαλλήλων: 37. Απαιτούμενη δαπάνη: σα−
ράντα έξι χιλιάδες ευρώ 46.000,00 €.
6. Για την υπερωριακή εργασία−απασχόληση θα τη−
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων,
στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η
ώρα αποχώρησης.
7. Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης
θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση της υπερωριακής
απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου
έργου.
8. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31.12.2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2016
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

9330

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(9)
Τροποποίηση, Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους,
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της
επιχείρησης «ΜΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που υπή−
χθη στον Ν. 3299/2004 με την ΔΙΣΑ/9513/Π10/5/80
Ε/Ν.3299/04/18.4.2008 (ΦΕΚ 1079 Β/11.6.2008) σύμφωνα
με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004 και το αρ.18 παρ.
6 του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011,
το αρ.5 του Ν. 4242/2014 και το Π.δ. 33/2011.
Με την υπ’ αριθμ. 45022/Π10/5/80/Ε/Ν. 3299−04/15.3.2016
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγκρίθηκε η ολο−
κλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«ΜΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Είδος Επένδυσης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΜΟΡΦΗΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 3*

Τόπος Εγκατάστασης

ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
Δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνολικό
Επιχορηγούμενο
Κόστος Επένδυσης
Βάσει Απόφασης
Υπαγωγής (όπως
τροποποιήθηκε)

1.450.000,00 €

Κόστος
οριστικοποίησης

1.450.000,00 €

Επιχορήγηση

565.500,00 € (39%
συνολικού κόστους του
έργου)

Υφιστάμενες ΕΜΕ που
καθορίστηκαν στην
εγκριτική απόφαση

5,9 Ε.Μ.Ε.

Υφιστάμενες ΕΜΕ που 5,9 Ε.Μ.Ε.
διατηρήθηκαν μετά την
επένδυση
Νέες ΕΜΕ σύμφωνα με
εγκριτική απόφαση

0 ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ που
δημιουργήθηκαν

0.98 ΕΜΕ

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης

31.8.2010

Έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας

31.8.2010

Να καταβληθεί
το υπόλοιπο της
επιχορήγησης

282.750,00 €
(565.500,00 € − 282.750,00 €
ά δόση)

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ.
16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1.2.2011) «Ενίσχυση
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη,
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή»
και το Π.δ. 33/201 (ΦΕΚ 83/Α/14.4.2011 «Διαδικασία αξι−
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στο Ν. 3908/2011».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: 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
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02008262803160008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

