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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 136487/6530/50024 (1)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14033/2620/50024/8−6−2006 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών όπως ισχύει που αφορά στην εγκατά−
σταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «IKEA 
FRANCHISE & PROJECT MARKETING LIMITED» που 
εδρεύει στο Χονγκ−Κονγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του α.ν 89/67, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε με το N. 3427/2005 (κεφάλαιο 
ΣΤ΄) και ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (ΦΕΚ Α΄ 132) και ιδίως 

το άρθρο 1 παρ.2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλ−
λοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (ΦΕΚ Α΄ 312) και ισχύει.

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

3. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως ισχύει.

4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/22−9−2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων.... κ.λπ.».

5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14033/2620/50024/8−6−2006 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
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όπως ισχύει, (ΦΕΚ 146/τΑΠΣ/14−7−2006, ΦΕΚ 514/Β/
05−04−2011, ΦΕΚ 638/Β/7−3−2012, ΦΕΚ 3503/Β/31−12−20102, 
ΦΕΚ 962/Β/28−5−2015) με την οποία εγκρίθηκε η εγκα−
τάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «IKEA 
FRANCHISE & PROJECT MARKETING LIMITED» που 
εδρεύει στο Χονγκ−Κονγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

7. Την από 23−11−2015 (αριθμ. πρωτ. 119517/6323) αίτηση 
της εταιρείας, για την ανάκληση της παραπάνω από−
φασης, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14033/2620/50024/
8−6−2006 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών όπως ισχύει (ΦΕΚ 146/τΑΠΣ/14−7−2006, 
ΦΕΚ 514/Β/05−04−2011, ΦΕΚ 638/Β/7−3−2012, ΦΕΚ 3503/Β/
31−12−2012, ΦΕΚ 962/Β/28−5−2015), που αφορά στην εγκα−
τάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «IKEA 
FRANCHISE & PROJECT MARKETING LIMITED» που 
εδρεύει στο Χονγκ−Κονγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αν 89/67, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F   

 (2) 
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49995/ΥΠΕ/5/001290/

Ε/Ν.3299/2004/4.11.2010 απόφαση υπαγωγής και τις υπ’ 
αρ. 53780/ΥΠΕ/5/Ε/01290/Ε/Ν.3299/2004/09−12−2011 και 
υπ’ αρ. 54055/ΥΠΕ/5/Ε/1290/Ε/Ν.3299/2004/12−12−2012 
τροποποιήσεις αυτής, με την οποία εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης της 
Εταιρείας με την επωνυμία «SOUTH COAST ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 Με την αρ. πρωτ. 136472/ΥΠΕ/5/001290/Ε/Ν.3299/2004/ 
29−12−2015 του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Του−
ρισμού τροποποιήθηκε η αρ. πρωτ. 9995/ΥΠΕ/5/001290/
Ε/Ν. 3299/2004/4.11.2010 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και οι 
υπ’ αρ. 53780/ΥΠΕ/5/Ε/01290/Ε/Ν. 3299/2004/9.12.2011 και 
υπ’ αρ. 54055/ΥΠΕ/5/001290/Ε/Ν. 3299/2004/12−12−2012 
τροποποιήσεις αυτής, της επιχείρησης «SOUTH COAST 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως 
προς τον πίνακα «Είδη Ενισχυόμενων Δαπανών» του 
άρθρου 3.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 24/11/2015 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 .Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

 (3) 
 Τροποποίηση της υπ. αρ. 29804/ΥΠΕ/4/00219/Ε/Ν. 3299/ 

2004/18−07−2006 (ΦΕΚ 182/τ.ΑΠΣ/10−08−2006) απόφα−
σης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με 
την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Νόμου 3299/04, επένδυση της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΕ−
ΤΑΦΟΡΕΣ», που αναφέρεται στην δημιουργία μονά−
δας παροχής υπηρεσιών προς τρίτους (εφοδιαστική 
αλυσίδα), στην θέση Περιβόλια του Νομού Χανίων. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 136467/ΥΠΕ/4/00219/Ε/Ν.3299/ 
2004/29−12−2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, εγκρίνεται η τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 29804/ΥΠΕ/4/00219/Ε/Ν.3299/2004/18−07−2006 
(ΦΕΚ 182/τ.ΑΠΣ/10−08−2006) απόφασης του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορούσε επένδυση της 
εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. 
«ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», που αναφέρεται στην δη−
μιουργία μονάδας παροχής υπηρεσιών προς τρίτους 
(εφοδιαστική αλυσίδα), στην θέση Περιβόλια του Νομού 
Χανίων, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 1.233.860,00 €. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F   
 (4) 

 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 60605/ΥΠΕ/5/01002/Ε/
29−12−2010 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με 
την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 επένδυσης της Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.».

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ 137484/ΥΠΕ/5/01002/Ν.3299/2004/ 
30−12−2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισμού εγκρίνεται η τροποποίηση της 
υπ'αριθμ. 60605/ΥΠΕ/5/01002/Ε/29−12−2010 απόφαση του 
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.», που αναφέρεται στην 
Αγορά και Εκσυγχρονισμό της Ξενοδοχειακής Μονά−
δας ΛΑΡΥΣΣΙΟΝ, δυναμικότητας 99 κλινών, στο Γύθειο 
του Νομού Λακωνίας, με αναβάθμιση τάξης από 2 σε 4 
αστέρια, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης επτά εκα−
τομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων πενήντα ένα 
ευρώ και είκοσι λεπτά (7.360.051,20 €).Το ποσοστό της 
επιχορήγησης ανέρχεται σε 25,00% επί του κόστους της 
επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα 
τεσσάρων ευρώ (78.484,00 €).

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 60605/ΥΠΕ/5/01002/Ε/Ν.3299/ 
29−12−2010 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως προς 
την αλλαγή του φορέα από «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ», Α.Φ.Μ. 
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094433131, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΧΕΥΔΕΝ 30, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 
10434 σε «Β & Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
διακριτικό τίτλο «ΛΑΣ ΑΕ», ΑΦΜ 997476639, ΔΟΥ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΧΕΥΔΕΝ 30,ΤΚ 10434.

Τροποποιείται το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 60605/
ΥΠΕ/5/01002/Ε/Ν.3299/29−12−2010 απόφαση του Υπουρ−
γού και Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας ως προς την μετοχική σύνθεση και συ−
γκεκριμένα από ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 94,33% και 
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5,67% σε ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ 100%.

Τροποποιείται το άρθρο 6 στ. της υπ’ αρ. 60605/
ΥΠΕ/5/01002/Ε/Ν.3299/29−12−2010 απόφαση του Υπουρ−
γού και Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας ως προς τους ειδικούς όρους και συ−
γκεκριμένα την εξάλειψη τους μετά και την πλήρωση 
τους.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F   

   Αριθμ. Φ.151/213895/Α5 (5)
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 

272/τ.Β΄/1−3−2007] υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση 
στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/
σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες......». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 2 του 

Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβα−
ση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιο−
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του 
άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄).

2. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/20−2−2007 
(ΦΕΚ 272/τ.Β΄/1−3−2007) υπουργικής απόφασης «Πρό−
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές 
κατηγορίες του εδαφίου α, της παρ. 4 του άρθρου 2 
του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατά−
ξεις της παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 
90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του 
Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις με αριθμ. Φ.151/33886/Β6/17−3−2008 
(ΦΕΚ 556/τ.Β΄/2008), Φ.151/34623/Β6/19−3−2009 (ΦΕΚ 636/
τ.Β΄/2009) και Φ.151/121021/Β6/1−6−2009 (ΦΕΚ 2216/
τ.Β΄/2009), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 2282/τ.Β΄/2009), 
Φ.151/19155/Β6/19−2−2010 (ΦΕΚ 220/τ.Β΄/2010), Φ.151/77347/
Β6/1−7−2010 (ΦΕΚ 1088/τ.Β΄/2010), Φ.151/41977/Β6/9−4−2011 
(ΦΕΚ 832/τ.Β΄/2011), Φ.151/64998/Β6/7−6−2011 (ΦΕΚ 1307/
τ.Β΄/2011), Φ.151/79076/Β6/11−7−2012 (ΦΕΚ 2153/τ.Β΄/2012) 
και Φ.151/ Α5/61567/20−4−2015 (ΦΕΚ 815/τ.Β΄/2015) όμοιες 
αποφάσεις.

3. Το με αριθ. πρωτ. 192337/Η1/26.11.2015 έγγραφο της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θε−
μάτων

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄) «Οργα−
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της με αριθμ. 150277/Α1/25−9−2015 (ΦΕΚ 
2910/τ.Β΄/2015) υπουργικής απόφασης «Συντομογραφία 
Τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ−
μάτων»

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/22−5−2005), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνε−
ται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»

8. Τη με αριθμ. 213453/29.12.2015/Β2 εισήγηση της Γενι−
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκα, 
είται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 
272/τ.Β΄/1−3−2007) Υπουργική Απόφαση «Πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες 
του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 
(ΦΕΚ 90/Α΄) και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του 
Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 
1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης απαλείφονται τα 
εδάφια: «Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θα πρέ−
πει ο γονέας να ασκεί μόνιμα τις επαγγελματικές του 
δραστηριότητες στη χώρα της αλλοδαπής ή να είναι 
υπάλληλος του Ελληνικού κράτους, αποσπασμένος σε 
ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε διεθνή 
οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Η ανωτέρω 
διάταξη ισχύει για εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2011−2012 και εφεξής.»

2. Τα τρία πρώτα εδάφια της υποπερίπτωσης i της 
περίπτωσης δ της παρ. Α1 του άρθρου 3 της ανωτέρω 
υπουργικής απόφασης αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας 
μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προ−
κύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι 
Ελληνικής καταγωγής, καθώς και βεβαίωση της οικείας 
διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία να 
προκύπτει ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο 
(2) τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν 
από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου. Επιπρό−
σθετα, οι υποψήφιοι της παραγράφου αυτής υποβάλ−
λουν και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένας από τους γονείς 
τους δεν είναι δημόσιος υπάλληλος αποσπασμένος σε 
ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή 
Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.»

3. Στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης δ της παρ. 
Α1 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης 
απαλείφεται το εδάφιο: «Στην περίπτωση ανέργων ή 
συνταξιούχων Ελλήνων του Εξωτερικού θα πρέπει να 
αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα η κατοικία και η 
διαμονή τους στο Εξωτερικό.»

4. Η περίπτωση νii του εδαφίου στ της παρ. Α1 του 
άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αντικα−
θίσταται ως ακολούθως:
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«Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας 
μας από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον 
των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε και διέμενε μό−
νιμα στη χωρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον 
δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν 
την αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ   

F
 (6) 

 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής, πι−
στοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της επιχείρησης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
FOOD SERVICE ABEE» η οποία έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν.3908/2011. 

 Με την υπ’ αριθ. 1860/27−11−2015 απόφαση του Περι−
φερειάρχης Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της 
επένδυσης της επιχείρησης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD 
SERVICE ABEE». (Απόφαση Υπαγωγής ΙΕ/360/Π05/6/00
064/Ν.3908/2011/26−08−2014), που αναφέρεται σε εκσυγ−
χρονισμό και την ορθολογιστική οργάνωση παραγω−
γής− συμπλήρωση παραγωγής, στο 3ο χλμ Αμπελώνα−
Λάρισας, Δ. Τυρνάβου, της περιφερειακής ενότητας 
Λάρισας.

Διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιήθηκε το συνολικό και ενισχυόμενο κό−

στος της επένδυσης, στο ύψος του 1.726.000,00 ευρώ.
Το ύψος της επιχορήγησης, ορίστηκε στο ποσό των 

604.100,00 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης, 
ύψους 1.726.000,00 ευρώ.

Το ύψος του δανείου, ορίστηκε στο ποσό των 0,00 
ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 0.0% του συνολικού 
κόστους, της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης, 
ύψους 1.726.000,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής, ορίστηκε στο ποσό 
των 1.121.900,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 65% του 
συνολικού κόστους, της ενισχυόμενης παραγωγικής 
επένδυσης, ύψους 1.726.000,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 26−10−2015.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας, που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορί−
στηκε η 26−10−2015.

Εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης, ύψους 
604.100,00 ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
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  (7)
 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής, πι−

στοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της επιχείρησης «ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΤΗ−
ΜΑΤΩΝ», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν.3908/2011.  

Με την υπ’ αριθ. 2239/29−12−2015 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της 
επένδυσης της επιχείρησης «ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΤΗΜΑΤΩΝ» (Απόφα−
ση Υπαγωγής ΙΕ/1619/Π05/6/00019/Ν.3908/2011/07−08−2013) 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και επέκταση μονά−
δας παραγωγής βουτημάτων και κουλουριών, στο 6ο χλμ 
Τρικάλων−Καρδίτσας, περιφερειακής ενότητας Τρικάλων. 

Διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιήθηκε το συνολικό και ενισχυόμενο κό−

στος της επένδυσης στο ύψος των 903.900,00 ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 329.923,50 

ευρώ που αποτελεί ποσοστό 36,5% του συνολικού κό−
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 
903.900,00 ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε 
στο ποσό των 316.365,00 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 
35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης παρα−
γωγικής επένδυσης ύψους 903.900,00 ευρώ. Το ύψος 
του δανείου ορίστηκε στο ποσό των 257.611,50 ευρώ 
που αποτελεί ποσοστό 28,5% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 
903.900,00 ευρώ. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 04−12−2015.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας, που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορί−
στηκε η 04−12−2015.

Εγκρίνεται η καταβολή του συνόλου της επιχορήγη−
σης, ύψους 316.365,00 ευρώ. Δεν δημιουργούνται νέες 
θέσεις εργασίας.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
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