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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 18056 (1)
Παράταση του χρονικού διαστήματος υποβολής αιτή−

σεων υπαγωγής και του χρόνου έναρξης της αξιο−
λόγησης των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Α΄ 
Κύκλου αξιολόγησης για το έτος 2013 κατά τις δι−
ατάξεις του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το ν. 4146/2013 (Α΄90).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3908/2011 

«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή 
Συνοχή» (Α΄8), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύ−
ει σήμερα με τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 5 του 
ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περι−
βάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις 
και άλλες διατάξεις» (Α΄90).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄ 165).

4. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄211) «Καθορισμός και ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποι−
ήθηκε μετά Π.Δ. 24/2010 (Α΄56), 28/2010 (Α΄64), 50/2010 
(Α΄89) και 96/2010 (Α΄170).

5. Του Π.Δ. 85/2012 (Α΄141) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του Π.Δ. 86/2012 (Α΄141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Της υπ’ αριθμ. 3077/Δ106722/2012 (Β΄2094) κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη».
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8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσε−
ων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων, που θα 
αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στον Α΄ κύκλο 
αξιολόγησης του έτους 2013 έως 28 Ιουνίου 2013 με 
χρόνο έναρξης της αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών 
από 1 Ιουλίου του 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Απριλίου 2013 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

    F 
(2)

 Ολοκλήρωση−οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίη−
ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ−
ΤΑ−ΕΦΟΔΙΑ−ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. 
«ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΕ» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν.3299/2004. 

 Με την υπ’ αριθμ. 18067/24−4−2013 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
− οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ−ΕΦΟΔΙΑ−ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΕ» που αναφέρεται 
στη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής 
ισχύος 99,84 KW στη θέση «ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ» στο Δήμο 
Δυτικής Αχαΐας του Νομού Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο 
ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων, εννιά ευρώ 
και ενός λεπτού (262.009,01€).

2. Το ύψος της Ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων πέντε 
ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (157.205,41€) που απο−
τελεί ποσοστό 60,00% του συνολικού κόστους της ενι−
σχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ 
και εξήντα λεπτών (104.803,60€) που αποτελεί ποσο−
στό 40,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

4. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 25−7−2012.
5. Την επιβολή προστίμου λόγω μη δημιουργίας και 

διατήρησης των απαιτούμενων θέσεων που ορίζεται σε 
έξι χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ (6.510€) και καθορί−
ζεται από το γινόμενο 1,55* x 350€ x 12 μήνες = 6.510€. 
Η επιχείρηση υποχρεούται στην διατήρηση των 2,5 ΕΜΕ 
κατά την πενταετή λειτουργία της.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
της επιχορήγησης στην εταιρεία «ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗ−
ΜΑΤΑ−ΕΦΟΔΙΑ−ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. 
«ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΕ» ποσού ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσί−
ων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (98.293,60 €). 
Το ανωτέρω ποσό προκύπτει από το ποσό της επιχορή−
γησης μετά την αφαίρεση και του ανωτέρω προστίμου 
(104.803,60 − 6.510,00= 98.293,60 €).

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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

   F 
(3)

 Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης − Παράταση χρόνου ολο−
κλήρωσης − Τροποποίηση με Ολοκλήρωση − Οριστι−
κοποίηση του κόστους της επένδυσης και πιστο−
ποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
εταιρείας «ELVAL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙ−
ΝΙΟΥ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.» και της 
εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡ−
ΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΣΥ−
ΜΕΤΑΛ Α.Ε.» που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Ν.3299/04.

Με την υπ’ αριθμ. 17728/22−04−2013 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων (άρθρο 7 παρ. 11 του 
Ν.3299/04), σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 587 Πρακτικού 
της και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ELVAL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛ 
Α.Ε.» και της εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ» με διακριτικό τίτλο 
«ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.», που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν.3299 με την 32455/ΥΠΕ/4/00259/Ν.3299/04/03−08−2006 
εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση 
του κόστους απόφαση, ως ισχύει με την υπ’ αρ. 34087/
ΥΠΕ4/00259/Ε/Ν.3299/04/03−08−2010 απόφαση και ανα−
φέρεται στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μονάδας 
παραγωγής έλασης αλουμινίου και είναι εγκατεστη−
μένες στο 57ο χλμ ΕΟ Αθηνών − Λαμίας του Νομού 
Βοιωτίας, με τους εξής όρους:

Α) Σε ότι αφορά την εταιρεία «ELVAL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.»

• Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 11.212.049,01 €.

• Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατομμυρίων, οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιά−
δων, τετρακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και τριάντα πέντε 
λεπτών (2.825.436,35 €), που αποτελεί ποσοστό 25,2% 
του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τριών εκατομμυρίων, τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, 
εξακοσίων δεκατεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα λεπτών 
(3.363,614,70 €), που αποτελεί ποσοστό 30 % του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης.

• Το ποσό που προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό 
ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων, είκο−
σι δύο χιλιάδων, εννιακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και 
ενενήντα έξι λεπτών (5.022.997,96 €) που αποτελεί πο−
σοστό 44,8% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 08−11−2010.

• Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρήσει μέχρι τη συ−
μπλήρωση της πενταετούς λειτουργίας της επένδυσης 
της 729 ΕΜΕ.
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Β) Σε ότι αφορά την εταιρεία «ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ»,

• Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 1.971.141,37 €.

• Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων, επτακοσίων εί−
κοσι επτά Ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (496.727,63 €), 
που αποτελεί ποσοστό 25,2 % του συνολικού ύψους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
πεντακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων, τριακοσίων σαρά−
ντα δύο Ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (591.342,41 €), 
που αποτελεί ποσοστό 30 % του συνολικού ύψους της 
ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης.

• Το ποσό που προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό 
ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα τριών 
χιλιάδων, εβδομήντα ενός Ευρώ και τριάντα τριών λε−
πτών (883.071,33 €) που αποτελεί ποσοστό 44,8% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 19−05−2009.

• Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρήσει μέχρι τη συ−
μπλήρωση της πενταετούς λειτουργίας της επένδυσης 
της 220,80 ΕΜΕ.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε:
Α) Σε ότι αφορά την εταιρεία «ELVAL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟ−

ΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», νυν «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» η καταβολή ποσού ύψους 
1.644.193,95 €, όπως προκύπτει μετά την πληρωμή της 
α΄ δόσης ύψους 1.719.420,75 €.

Β) Σε ότι αφορά την εταιρεία «ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ», η κατα−
βολή ποσού ύψους 285.763,16 €, όπως προκύπτει μετά 
την πληρωμή της α΄ δόσης ύψους 305.579,25 €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
      (4)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «Ι. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΡΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» με δ.τ. 
«ECOPLAST S.A.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04 και αφορά την επέκταση−εκσυγχρονι−
σμό μονάδας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευ−
ασίας, στη θέση «Λάκκα Πρίφτη», της Δ.Ε. Οινοφύ−
των, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Με την υπ’ αριθμ. 40816/1460/Π06/4/000113/Ε/Ν.3299/04/ 
19.04.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλά−
δας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του Ν.3299/2004, του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011, 
του άρθρου 186 του Ν.3852/2010, του άρθρου 18 παρ. 6 
του Ν. 4013/2011 και την Α.Π. 30459/805/19−03−2013 από−
φαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί «παρο−
χής εξουσιοδότησης υπογραφής με Εντολή Περιφερει−
άρχη, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 
αποφάσεων, πράξεων και εγγράφων, επί θεμάτων του 
Ν.3299/2004 (ΦΕΚ Β΄/817/09−04−2013)», πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρ−

ξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
εταιρείας «Ι. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΡΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» με δ.τ. 
«ECOPLAST S.A.», που αφορά την επέκταση−εκσυγχρο−
νισμό μονάδας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευ−
ασίας, στη θέση «Λάκκα Πρίφτη», της Δ.Ε. Οινοφύτων, 
Π.Ε. Βοιωτίας με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των οκτα−
κοσίων επτά χιλιάδων ευρώ (807.000,00€).

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ένα 
ευρώ και δώδεκα λεπτά (212.321,12 €), που αποτελεί πο−
σοστό 26,31% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
δαπάνης της επένδυσης.

γ) Το ύψος του δανείου ανέρχεται στο ποσό των τρι−
ακοσίων δώδεκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ 
και ογδόντα οκτώ λεπτά (312.228,886), που αποτελεί πο−
σοστό 38,69% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
δαπάνης της επένδυσης.

δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενή−
ντα ευρώ (282.450,00€), που αποτελεί ποσοστό 35,00% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης δαπάνης της 
επένδυσης.

ε) Πιστοποιείται η απασχόληση 9 ΕΜΕ (Νέες Θέσεις: 
2 ΕΜΕ, Υφιστάμενες: 7 ΕΜΕ).

στ) Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης καθορίζεται στο 
ποσό των 26.517,976.

ζ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 08.04.2013.
η) Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 

7 του Ν.3299/04 σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του 
Ν.3908/2011 και το ΠΔ 33/2011.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του συνολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους 
διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα 
ευρώ (282.450,00€).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

    F 
(5)

Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «ΚΑΤΣΑΡΟΥ − ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. » με δ.τ. «ΚΑ.
ΠΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Ο.Ε.», η οποία έχει υπα−
χθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 και αφορά την 
επέκταση−εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής εν−
σακισμένου ενσιρώματος μηδικής, στη θέση «Μπλα−
τσούρα», Δ.Ε. Ελάτειας, Π.Ε. Φθιώτιδας.

 Με την αριθμ. 33432/1271/Π06/5/00060/Ε/Ν.3299/04/
19−04−2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλά−
δας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του Ν.3299/2004, του άρθρου 16 του Ν.3908/2011, 
του άρθρου 1.86 του Ν.3852/2010 και την Α.Π. 30459/805/ 
19−03−2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ−
λάδας περί «παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής με 
Εντολή Περιφερειάρχη, στον Προϊστάμενο της Διεύθυν−
σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος, αποφάσεων, πράξεων και εγγράφων, 
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επί θεμάτων του Ν.3299/2004 (ΦΕΚ Β΄/817/09−04−2013)», 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΚΑΤΣΑΡΟΥ − ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
Ο.Ε. » με δ.τ. «ΚΑ.ΠΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Ο.Ε.», που 
αφορά την ίδρυση μονάδας παραγωγής ενσακισμένου 
ενσιρώματος μηδικής, στη θέση «Μπλατσούρα», ΔΕ Ελά−
τειας, ΠΕ Φθιώτιδας,με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τετρα−
κοσίων εβδομήντα μια χιλιάδων πεντακοσίων δεκαπέντε 
ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (471.515,78 €).

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακο−
σίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών 
(273.479,15 €), που αποτελεί ποσοστό 58,00% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ 
και εξήντα τριών λεπτών (198.036,63€), που αποτελεί 

ποσοστό 42,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

δ) Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου.
ε) Οι συνολικές θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 2 ΕΜΕ 

(Υφιστάμενα: 0 ΕΜΕ, Νέα άτομα: 2 ΕΜΕ).
στ) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−

δυσης η 15.04.2013.
ζ) Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 σύμφωνα με 
τα άρθρα 11 παρ. 5 και 16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 και το 
άρθρο 9 του ΠΔ 33/2011.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης, ήτοι των ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων 
εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσά−
ρων λεπτών (94.987,74€).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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