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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 171
31 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπερωριακή Απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών Υπαλ−
λήλων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ) υπηρε−
σιών Π.Ν., Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) και Μετοχι−
κού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), κατά το έτος 2013.
Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων. ...............................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/10334/Π07/5/00467/Ε/
Ν.3299/04/03−05−2012 απόφασης του Περιφερει−
άρχη Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της
εταιρείας «ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» στις διατά−
ξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει, και αφορά τροπο−
ποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. ...
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΡ−
ΜΟΣ ΑΒΕΕ» με δ.τ. «ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.», στην
κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενι−
κών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν.
3908/2011 (1η περίοδος 2012), όπως ισχύει, για την
ενίσχυσή της με το κίνητρο της επιχορήγησης και
το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. ..................
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχεί−
ρησης «ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 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
και το π.δ. 33/2011. .........................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.842.10/1/145/Σ.99578
(1)
Υπερωριακή Απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών Υπαλλή−
λων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ) υπηρεσι−
ών Π.Ν., Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) και Μετοχικού
Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), κατά το έτος 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άθρων 4 και 20 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/27−10−11 τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι−
αίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και

άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
β. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11−4−12 τ.Α΄)
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
γ. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας από
τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Πολεμικού Ναυτικού
(ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγουσών
και απρόβλεπτων αναγκών.
δ. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται για την
υπερωριακή απασχόληση των Πολιτικών Υπαλλήλων
(ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) του Πολεμικού Ναυτικού, έχει εγγραφεί
στον Π/Υ ΓΕΝ έτους 2013 και θα καλυφθεί από τον
ΚΑΕ 0511 (Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) ύψους
300.000,00 € και τον ΚΑΕ 0512 (Αμοιβή για εργασία
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες) ύψους
350.000,00 €, ενώ για τις υπηρεσίες NATO/Ναύσταθμος
Κρήτης η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις NATO ΚΑΕ
4711 (Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών NATO σε
δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών
NATO) και 4712 (Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών
NATO σε δαπάνες σταθμού FORACS Κρήτης).
ε. Τη με Φ. 451/41/10623/Σ.144/1.3.2000/ΕΠΥΕΟΑ/ΔΣΣΑΔ
Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι Υπη−
ρεσίες του ΠΝ που λειτουργούν σε 24ωρη και 12ωρη
βάση.
στ. Το με Φ.844/155035/Σ. 2173//18−12−2012 έγγραφο
του ΠΒΚ, από το οποίο προκύπτει η υπερωριακή απα−
σχόληση του Προσωπικού (ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) του ΠΒΚ και το
γεγονός ότι η υπερωριακή αποζημίωση ύψους 12.749,45€
θα καλυφθεί από τον οικείο Π/Υ και από τους ΚΑΕ 1308
και 1413.
ζ. Το υπ’ αριθμ. 49/1−11−12 πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΝ, από το
οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή αποζημίωση για τους
απασχολούμενους στο ΝΠΔΔ του Υπουργείου (ΜΤΝ),
ύψους 11.600,00 €, θα καλυφθεί από τον οικείο Π/Υ και
τον ΚΑΕ 0261, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή,
για εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερινής, Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για συμπλή−
ρωση των υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας εργασίας,
του Πολιτικού Προσωπικού (ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) των Υπηρεσιών
του Πολεμικού Ναυτικού, του ΠΒΚ και του ΜΤΝ, η οποία
κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση εκτάκτων και
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επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, κατά το έτος 2013
για τους παρακάτω λόγους:
α. Την ύπαρξη υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν σε
8ωρη, 12ωρη και 24ωρη βάση.
β. Την επιχειρησιακή απασχόληση των Μονάδων του
ΠΝ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη επιθε−
ώρηση μηχανημάτων − συσκευών και αποκατάσταση
βλαβών.
γ. Την μείωση του πολιτικού προσωπικού, λόγω συ−
νταξιοδοτήσεως και μη αναπληρώσεως του.
δ. Το γεγονός, ότι οι ανάγκες τόσο στα συνεργεία,
όσο και στις λοιπές υπηρεσίες του ΠΝ, δεν είναι προ−
καθορισμένες, ώστε να προγραμματίζονται οι εργασίες,
αλλά είναι κυρίως έκτακτες και ποικίλουν ανάλογα με
τις απαιτήσεις επισκευής σε συνάρτηση με την επιχει−
ρησιακή ετοιμότητα των πολεμικών πλοίων.
2. Η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελεσθεί
ως ακολούθως:
α. Για παροχή απογευματινής εργασίας.
(1) Από 150 Μονίμους Πολιτικούς Υπαλλήλους και μέχρι
12.935 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 33 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και μέχρι 7920 ώρες εργασίας
(ΚΑΕ 0511 Π/Υ ΓΕΝ).
(3) Από 83 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ−Κ14 και μέχρι 19.920 ώρες εργασίας
(ΚΑΕ 4711).
(4) Από 2 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ−ΔΚ και
μέχρι 480 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4711).
(5) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 4.560 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(6) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου του NK/NATO/FORACS και μέχρι
240 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(7) Από 8 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Πεδίου Βολής Κρή−
της και μέχρι 1.200 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ ΠΒΚ.)
(8) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου του Πεδίου Βολής Κρήτης και
μέχρι 200 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ ΓΙ.Β.Κ.)
(9) Από 11 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΜΤΝ και μέχρι
2.640 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0261, Π/Υ ΜΤΝ).
β. Για παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά
τη διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
(1) Από 50 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 5.880 ώρες
εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 83 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ−Κ14 και μέχρι 31.872 ώρες εργασίας
(ΚΑΕ 4711).
(3) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 3.648 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712)
(4) Από 8 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι
560 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ Π.Β.Κ).
(5) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου του Π.Β.Κ. και μέχρι 175 ώρες
εργασίας (ΚΑΕ 1413 Π/Υ Π.Β.Κ).
γ. Προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας (Βάρδιες).
(1) Από 140 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 51.147 ώρες
εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 83 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ−Κ14 και μέχρι 47.808 ώρες εργασίας
(ΚΑΕ 4711).

(3) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 5.472 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(4) Από 33 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και μέχρι 30.000 ώρες εργα−
σίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).
(5) Από 2 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ−ΔΚ και
μέχρι 1920 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4711).
(6) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου του NK/NATO/FORACS και μέχρι
288 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(7) Από 2 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι
500 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ Π.Β.Κ).
3. Τα όρια υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν
τις 20 ώρες απογευματινής, τις 16 ώρες νυχτερινής και
16 ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, ανά υπάλ−
ληλο μηνιαίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
20 του Ν.4024/11.
4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 644
Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα»,
2. Το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3687/2008 «Θέματα προ−
σωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 159.
3. Το άρθρο 25 παρ. 15 του Ν. 3614/2007, που προστέ−
θηκε με το άρθρο 1 παρ. 8 της από 18−12−2012 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 246).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/1989 «Διάρθρωση και αρ−
μοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 64).
5. Το Π.Δ. 386/1991 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»
(ΦΕΚ Α΄ 139).
6. Τις διατάξεις του Ν. 2909/2001 «Μετονομασία της
Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) σε
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)»
(ΦΕΚ Α΄ 90).
7. Το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) με
το οποίο η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.
8. Το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163).
9. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
10. Το Π.Δ. 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 141).
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11. Την ανάγκη καθορισμού το ύψους της ωριαίας απο−
ζημίωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων, σε συνδυασμό με το
τρέχον επίπεδο αμοιβών, τις εύλογες οικονομικές δυνατό−
τητες των εκπαιδευόμενων, το επίπεδο των εκπαιδευτών
και τη φύση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου,
12. Ότι η παρούσα προκαλεί δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Δη−
μοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η δαπάνη δε αυτή βαρύνει
αποκλειστικά τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς
των ενταγμένων στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων έρ−
γων, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε το ύψος της ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών
ενηλίκων ως εξής:
α) Μη πτυχιούχοι με εμπειρία μέχρι και 10 έτη, δεκα−
τρία (13) ευρώ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών,
δεκατέσσερα (14) ευρώ.
β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δέκα επτά
(17) ευρώ.
β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι με−
ταπτυχιακού διπλώματος, δέκα εννέα (19) ευρώ.
γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι δι−
δακτορικού τίτλου, είκοσι δύο (22) ευρώ.
δ) Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων/Μέλη ΕΠ ΤΕΙ, είκοσι επτά
(27) ευρώ.
2. Η παρούσα απόφαση αφορά τους εκπαιδευτές ενη−
λίκων στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, που
απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ
προγράμματα. Οι όροι εκπαιδευτής ενηλίκων και μη τυ−
πική εκπαίδευση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
στο Ν. 3872/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163), όπως αυτός τροποποι−
ημένος ισχύει.
Η απόφαση συτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/10334/Π07/5/00467/Ε/
Ν.3299/04/03−05−2012 απόφασης του Περιφερειάρ−
χη Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της εται−
ρείας «ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» στις διατάξεις του
Ν.3299/04 όπως ισχύει, και αφορά τροποποίηση φυ−
σικού και οικονομικού αντικειμένου.
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/1960/70/Π07/5/00467//Ε/Ν.3299/
2004/15−01−2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπεί−
ρου, τροποποιείται η με αρ. ΙΕ/10334/Π07/5/00467/Ε/
Ν3299/04/03−05−2012 (ΦΕΚ Β 1637 − 10.05.2012) απόφαση
υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3299/04, της επένδυσης
της εταιρείας «ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» που πραγμα−
τοποιείται στην ΤΥΡΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ, ΔΗΜΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ και αναφέρεται στην
«ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΝ−
ΣΙΡΩΜΕΝΗΣ ΜΗΔΙΚΗΣ & ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ
2003 1571) και εγκρίνεται η τροποποίηση του κόστους
ως ακολούθως: συνολικό κόστος €161.880,00, με επιχο−
ρήγηση 49,00% ήτοι ποσόν €79.321,20 και ίδια συμμε−
τοχή 31% ήτοι ποσόν €50.182,80 και τραπεζικό δάνειο
€32.376,00 ήτοι ποσοστό 20%.
Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει
του άρθρου 16 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν.3908/2011
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(ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για
την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και
την Περιφερειακή Συνοχή».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F
(4)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΡ−
ΜΟΣ ΑΒΕΕ» με δ.τ. «ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.», στην
κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών
Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν. 3908/2011
(1η περίοδος 2012), όπως ισχύει, για την ενίσχυση της
με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της
φορολογικής απαλλαγής.
Με την υπ’ αριθμ. 1589/Π05/6/00015/Σ/Ν.3908/2011/17.1.2013
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3908/2011, όπως ισχύει, και
ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού,
επενδυτικού σχεδίου (1η περίοδος 2012) της επιχείρη−
σης «ΑΡΜΟΣ ΑΒΕΕ» με δ.τ. «ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»
(φορέας), που αφορά στον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙ−
ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ (ΚΑΔ
2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 17.12.13) στη θέση
5 ΧΛΜ Ε.Ο ΛΑΡΙΣΑΣ−ΑΘΗΝΑΣ, του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ, της
Περιφέρεια Θεσσαλίας (Νομός Λάρισας), συνολικού επι−
λέξιμου και ενισχυόμενου κόστους εννιακόσιες ενενήντα
οκτώ χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά ευρώ (998.627,00 €).
Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τριακόσιες ενε−
νήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ και
ογδόντα λεπτά (399.450,80 €), ήτοι ποσοστό 40,000%
του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή
της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής.
Δεν τίθεται ως όρος με την υλοποίηση της επένδυσης
η αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης σε Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας.
Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 40,62 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία
έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F
(5)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 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 και το
π.δ. 33/2011.
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΠ/116264/47803/Π10/5/132/Ε/Ν.3299.
04/18.01.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρί−
θηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρα−
κάτω στοιχεία:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Επωνυμία

ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Είδος Επένδυσης

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩ−
ΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IDEAL BEACH 3*

Τόπος Εγκατάστασης

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(ΠΡΩΗΝ Δ. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ), Ν.
ΧΑΝΙΩΝ

Συνολικό Επιχορηγούμενο
Κόστος Επένδυσης

1.500.000,00€

Κόστος οριστικοποίησης

1.133.726,00 €

Επιχορήγηση

442.153,00 €(39%)

Υφιστάμενες ΕΜΕ που καθορί−
στηκαν στην εγκριτική απόφαση

5 ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ που καθορίστηκαν
στην εγκριτική απόφαση

2,5 ΕΜΕ

Υφιστάμενες ΕΜΕ που διατηρή−
θηκαν λόγω της επένδυσης

5 ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν
λόγω της επένδυσης

2,5 ΕΜΕ

Ημερομηνία ολοκλήρωσης

08.06.2009

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

31.07.2009

Να καταβληθεί το υπόλοιπο της
επιχορήγησης

149.653,00€

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. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14−4−2011 «Διαδικασία αξι−
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στο ν.3908/2011».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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