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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10639
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της υπ’ αριθμ.
17371/20.11.2008 (704/2008) κοινής υπουργικής από−
φασης περί καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου
112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007−2013».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα του
άρθρου 37 «Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α.
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας».
2. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως
τροποποιημένος ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 24.
3. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
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Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως
τροποποιημένος ισχύει κι ιδιαίτερα το άρθρο 13.
4. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της
Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2007−2013.
5. Την υπ’ αριθμ. 9828/21.10.2008 υπουργική απόφαση
εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−
χείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007−2013» (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στην Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
Ε.Γ.Τ.Π.Ε.−Π που μετονομάστηκε και αναδιαρθρώθηκε
σε Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ.
324005/9.9.2008 κοινή υπουργική απόφαση.
6. Tην υπ’ αριθμ. 11283/9.12.2008 (ΦΕΚ 2603/Β΄/2008)
κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμμα−
τος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (Ε.Υ.Δ.
Π.Α.Α.) στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, της παρ.
1 του άρθρου 6 του ν. 3614/2007.
7. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89 (ΦΕΚ 40/Β΄/16.1.2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ’ αριθμ. 17371 αποφ. και την υπ’ αριθμ.
704/20.11.2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2497/
Β/2008) «Καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατά−
σταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013».
9. Την υπ’ αριθμ. 2541/23.2.2009 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 448/Β/2009)
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των άρ−
θρων 17 και 18 της υπ’ αριθμ. 704/2008 κοινή υπουργική
απόφαση και λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος
ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωρ−
γών» του ΠΑΑ 2007 – 2013».
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
17371/20.11.2008 (704/2008) κοινής υπουργικής απόφα−
σης (ΦΕΚ 2497/Β/9.12.2008) ως ακολούθως:
Το άρθρο 5 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων»
τροποποιείται ως εξής:
Στο εδάφιο 1 της παραγράφου 1 διαγράφεται η λέξη
«καταληκτική» και η σχετική φράση διαμορφώνεται ως
ακολούθως: «… κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης …».
Το άρθρο 6 «Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής
Εκμετάλλευσης του Υποψηφίου» τροποποιείται ως εξής:
Στην παράγραφο 4 διαγράφεται η λέξη «καταληκτική»
και η σχετική φράση διαμορφώνεται ως ακολούθως: «…
μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης …»
Το άρθρο 7 «Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποψηφίων» τρο−
ποποιείται ως εξής:
Οι παράγραφοι 3.3.1. και 3.3.2. διαμορφώνονται ως
ακολούθως:
3.3.1. «μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία μεγα−
λύτερο της μίας (1) ΜΑΕ».
3.3.2. «εισόδημα της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο του
80% του εισοδήματος αναφοράς»

Το άρθρο 8 «Δεσμευτικοί Στόχοι Επιχειρηματικού
Σχεδίου»
Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως
ακολούθως: «Επίτευξη της συμμόρφωσης προς τα ισχύ−
οντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα, τα αντίστοιχα για
το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί, εφόσον
υποβάλλεται από τον υποψήφιο Νέο Γεωργό αίτηση
ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 121 του ΠΑΑ με σκο−
πό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επιχειρηματικό του
Σχέδιο. Η επίτευξη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός
χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μή−
νες από την ημερομηνία εγκατάστασης».
Το άρθρο 9 «Συμβατικές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις
Δικαιούχων» αντικαθίσταται ως εξής:
Κάθε υποψήφιος που θα κριθεί δικαιούχος του κα−
θεστώτος ενισχύσεων εγκατάστασης Νέων Γεωργών
αναλαμβάνει την υποχρέωση για διάστημα 10 ετών από
την ημερομηνία έγκρισής του να τηρεί τους όρους που
περιέχονται στην απόφαση έγκρισης πράξης και ιδίως:
1. α) Να υποβάλλει κατ’ έτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαία
Δήλωση Εκμετάλλευσης και να τηρεί τις λοιπές υπο−
χρεώσεις των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ισχύ−
ουν κάθε φορά.
β) Να τηρεί τουλάχιστον απλοποιημένη λογιστική για
την παρακολούθηση των παραγωγικών και οικονομικών
στοιχείων της εκμετάλλευσής του από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης έγκρισης.
γ) Να παραμείνει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας
του.
δ) Να υποβάλλει κατ’ έτος στην αρμόδια ΔΟΥ φορο−
λογική δήλωση
2. α) Να υποβάλλει κατ΄ έτος στη Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. τα δικαιολογητικά για την
πιστοποίηση της τήρησης των συμβατικών μακροχρό−
νιων υποχρεώσεων (Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης,
φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά σημειώματα,
ΟΓΑ, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας κ.λπ.)
β) Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης επαληθεύει διοικη−
τικά την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων για
το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έγκρισης του
δικαιούχου έως την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού
του Σχεδίου και την καταβολή της τελικής δόσης της
οικονομικής ενίσχυσης.
γ) Για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη συ−
μπλήρωση της 10ετιας από την ημερομηνία έγκρισης
του δικαιούχου, η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμε−
νων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης διεξάγει
διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο σε δείγμα τουλάχιστον
1% της επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης των ολοκληρω−
μένων πράξεων. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
συντάσσονται τα φύλλα αποτελεσμάτων ελέγχου και
υποβάλλονται άμεσα στη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης,
η οποία ενημερώνει το φάκελο της πράξης.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα του ελέγχου καταχω−
ρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. με ευθύνη του οργάνου που διε−
νήργησε τον έλεγχο και κοινοποιούνται στο δικαιούχο,
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
της οικείας Περιφέρειας και στην Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.
3. Να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους που
πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, για τη
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διαπίστωση της τήρησης της Εθνικής και Κοινοτικής
Νομοθεσίας.
4. Να διατηρήσει τουλάχιστον το επίπεδο εισοδήματος
της εκμετάλλευσής του, για το οποίο ενισχύθηκε, από
την ημερομηνία επίτευξης του δεσμευτικού στόχου.
5. Να διατηρήσει τουλάχιστον την ιδιότητα του με−
ρικής απασχόλησης γεωργού και αρχηγού της εκμε−
τάλλευσης, δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 25% του
εισοδήματός του από γεωργικές δραστηριότητες και
παράλληλα να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός
της εκμετάλλευσης του χρόνο μεγαλύτερο του 50%
της συνολικής του απασχόλησης, από το πέρας της
ανώτατης προθεσμίας ή της ανώτατης ημερομηνίας
επίτευξης των δεσμευτικών στόχων.
6. Να μην εμπλακεί σε ενέργειες που έχουν σχέση
με κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωο−
κλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις
βάρος του Δημοσίου.
Το άρθρο 10 «Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι» αντικαθίσταται
ως εξής:
Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως
ακολούθως: «Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει
γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για λογα−
ριασμό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμε−
ταλλεύσεων, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο
παρελθόν ή είχαν τον έλεγχο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο
(μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, νόμιμοι εκπρόσωποι, κ.λπ.) Νομικού Προ−
σώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική
δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της
έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας».
Το άρθρο 14 «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων
ενίσχυσης» τροποποιείται ως εξής:
1. Στο εδάφιο 5 της παραγράφου 1 «Ο υπεύθυνος φο−
ρέας» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η Ειδική Υπη−
ρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων
Αγροτικής Ανάπτυξης».
2. Στο ίδιο ανωτέρω εδάφιο η πρόταση: «Οι Ε.Φ.Δ. του
ΠΑΑ (Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερει−
ών) καταχωρούν τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής
Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.)» τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ καταχωρεί
τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης στο Ολοκληρω−
μένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης
(Ο.Π.Σ.Α.Α.)»
3. Στο εδάφιο 6 της παραγράφου 1 η πρόταση «Η πρό−
σκληση κοινοποιείται στις Περιφέρειες και τις Δ/νσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»
τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η πρόσκληση κοινοποιείται στις Ενδιάμεσες Διαχει−
ριστικές Αρχές των Περιφερειών, στις Δ/σεις Γεωργικής
Ανάπτυξης των Περιφερειών και τις Δ/νσεις Αγροτικής
Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»
4. Η παράγραφος 2 καταργείται.
Το άρθρο 15 «Αίτηση Ενίσχυσης – Φάκελος Υποψηφι−
ότητας» τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος του εδαφίου γ) της παραγράφου 2 προ−
στίθεται η ακόλουθη πρόταση: «Για τους αλλοδαπούς
υποψήφιους «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής
πολίτη της Ένωσης» ή «Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους
οικογένειας πολίτη της Ένωσης» κατά περίπτωση»
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2. Το εδάφιο ε) της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Αντίγραφα των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος
των τριών τελευταίων ετών (Έντυπα Ε1, Ε3) και τα αντί−
στοιχα εκκαθαριστικά τους σημειώματα, καθώς και όλα
τα έντυπα Ε9, αρχικό και επόμενα (μεταβολές).
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φορολογικές δη−
λώσεις, απαραίτητη είναι η υποβολή:
α) αντίγραφου βεβαίωσης της τελευταίας μεταβο−
λής του Μητρώου της ΔΟΥ και εφόσον δεν υφίσταται
μεταβολή, αντίγραφου της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ,
επικυρωμένων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.
β) υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου Νέου Γεωργού
προς την οικεία ΔΟΥ, με βεβαίωση παραλαβής προς
έλεγχο από τη ΔΟΥ, ότι δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευ−
ταία τριετία.
Επίσης, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (Ε1 και Ε9)
των τριών τελευταίων ετών του/της συζύγου υποχρε−
ούνται να προσκομίσουν όλοι οι υποψήφιοι των οποίων
ο γάμος έγινε την τελευταία τριετία και εφόσον δεν
υπάρχει κοινή δήλωση για το διάστημα αυτό (της τρι−
ετίας).
3. Η παράγραφος 7 καταργείται.
Το άρθρο 25 «Επίβλεψη υλοποίησης» τροποποιείται
ως εξής:
1. Στην παράγραφο 1 «Η επίβλεψη υλοποίησης των
Επιχειρηματικών Σχεδίων των υποψηφίων ...» αντικα−
θίσταται ως ακολούθως: «Η επίβλεψη υλοποίησης των
Επιχειρηματικών Σχεδίων των δικαιούχων ...».
2. Στο τέλος του άρθρου προστίθεται 3η παράγραφος
ως ακολούθως: «Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επι−
χειρηματικού Σχεδίου των δικαιούχων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
διενεργεί έναν επιτόπιο έλεγχο για κάθε δικαιούχο προ−
κειμένου να διαπιστώσει την ορθή υλοποίησή του.
Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων κοινοποιούνται
στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών
και τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων για περαιτέρω ενέργειες».
Το άρθρο 27 «Διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων»
τροποποιείται ως εξής:
Το εδάφιο 2ii) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως
ακολούθως: «Σειρά παραστατικών που θα αποδεικνύουν,
κατά περίπτωση, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώ−
σεων και την πρόοδο του Επιχειρηματικού Σχεδίου π.χ.
Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, αντίγραφα Φορολογι−
κών Δηλώσεων, βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ και μη
οφειλής εισφορών, βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής
ικανότητας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Προκαταρκτική
Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) πτη−
νοκτηνοτροφικής μονάδας ή άδεια ίδρυσης της πτηνο−
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σε περίπτωση που λόγω
δυναμικότητας αυτής δεν απαιτείται Π.Π.Ε.Α.»
Το άρθρο 28 «Έλεγχος τήρησης των συμβατικών μα−
κροχρόνιων υποχρεώσεων» αντικαθίσταται ως ακολού−
θως:
Άρθρο 28 «Επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι»
1. Οι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του άρθρου
27 του Κανονισμού 1975/2006, όπως ισχύει κάθε φορά,
πραγματοποιούνται από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστι−
κές Αρχές των Περιφερειών, σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση 11283/9.12.2008 περί «Εκχώρησης
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
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του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007−2013 (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές
Αρχές, της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Νόμου
3614/2007» και τα αναφερόμενα στο Σύστημα Διαχεί−
ρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης 2007 – 2013, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Οι δικαιούχοι, εφόσον επιλεγούν για έλεγχο, θα
πρέπει να υποβάλλουν κάθε παραστατικό στοιχείο που
απαιτείται και συμβάλλει στην εξαγωγή ασφαλών συ−
μπερασμάτων, για την τήρηση των υποχρεώσεών τους.
Η παράλειψη ή άρνηση υποβολής των αιτηθέντων στοι−
χείων ή η ανακριβής δήλωση αποτελεί αιτία επιβολής
ανάλογων κυρώσεων.
Το άρθρο 33 «Εφαρμογή, Διαχείριση, Ένταξη Πράξεων
και Δημοσιότητα»
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίστα−
ται ως ακολούθως: «Εφόσον υπάρχουν αδέσμευτες πι−
στώσεις από το Μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007 – 2013, δύναται
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων να αυξάνεται το ποσό της αρχικής απόφασης
για την κάλυψη επιλαχόντων υποψηφίων και να κατανέ−
μεται στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο
στο άρθρο 32 προϋπολογισμό της δημόσιας δαπάνης
του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου, και τους κάθε
φορά ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες του ΠΑΑ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
(2)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ Γ. ΓΚΙΡΝΗ
& ΣΙΑ ΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 895/Π03/5/00298/Ε/ν.3299/04/30.7.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από
21.7.2009 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης
της επιχείρησης «ΑΦΟΙ Γ. ΓΚΙΡΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ.», που ανα−
φέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4* (22
δωματίων και 44 κλινών) (ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 551,1), στη θέση
Λεύκος στη Ζ.Ο.Ε 8 του Δημοτικού Διαμερίσματος Κορι−
νού του Νομού Πιερίας (περιοχή κινήτρων Β΄), σύμφωνα
με το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού κόστους δύο
εκατομμυρίων εκατό χιλιάδες (2.100.000,00) €, με πο−
σοστό επιχορήγησης 45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης
εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (945.000,00) €.
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των εξακο−
σίων τριάντα χιλιάδων (630.000,00) €, δηλαδή ποσοστό
30% του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

(3)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΟΥΡΣΑΝΙ−
ΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ −ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» με
δ.τ. «ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 1600/Π03/5/00313/Ε/ν.3299/ 2004/
30.7.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την
από 22.7.2009 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της
επιχείρησης «ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ −ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.», που αναφέρεται στην μετεγκατάσταση
και επέκταση μονάδας παραγωγής συνθετικών κουφω−
μάτων (Κ.Α ΣΤΑΚΟΔ 25 23), στο Δήμο Κρύας Βρύσης του
Νομού Πέλλας, (περιοχή κινήτρων Β΄), σύμφωνα με το
ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού κόστους επτακοσίων
πενήντα χιλιάδων (750.000,00) ευρώ με ποσοστό επιχο−
ρήγησης 45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριακοσίων
τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (337.500,00) ευρώ.
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν
εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά και πενήντα
λεπτών (168.157,50,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 22,421%
του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(4)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με δ.τ. «ΙΡΙΔΑ», στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 1598/Π03/5/00312/Ε/ν.3299/04/30.7.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από
22.7.2009 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης
της επιχείρησης «ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με
δ.τ. «ΙΡΙΔΑ» που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής
μονάδας κλασικού τύπου τριών αστέρων (3*) δυναμι−
κότητας 12 δωματίων, 28 κλινών(ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 551.1), στο
Δ. Δ. Όρμας του Δήμου Αριδαίας του Νομού Πέλλας,
(περιοχή κινήτρων Β΄), σύμφωνα με το ν. 3299/2004 όπως
ισχύει, συνολικού κόστους οκτακοσίων πενήντα χιλι−
άδων (850.000,00) €, με ποσοστό επιχορήγησης 45%
δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριακοσίων ογδόντα δύο
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (382.500,00) €.
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των δια−
κοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (255.000,00) €, δηλαδή
ποσοστό 30% του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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(5)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Χ. ΤΣΑΜΠΟΥ−
ΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «ΤΑΝΙΑ», στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.

(7)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Α. ΠΕΡΔΙΚΗΣ −
Α. ΔΑΝΙΛΟΥΛΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΓΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθμ. 946/Π03/5/00301/Ε/ν.3299/04/
30.7.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την από 21.7.2009 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επι−
τροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει,
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού
επένδυσης της επιχείρησης «Χ. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.», με δ.τ. «ΤΑΝΙΑ» που αναφέρεται στον εκσυγχρο−
νισμό ολοκληρωμένης μορφής, ξενοδοχειακής μονάδας
3* με αναβάθμιση σε 4*, δυναμικότητας 132 κλινών, 57
δωματίων και προσθήκη συμπληρωματικών εγκαταστά−
σεων (ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 551.1), στο Δήμο Ωραιοκάστρου του
Ν. Θεσσαλονίκης, (περιοχή κινήτρων Α΄), σύμφωνα με
το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού κόστους δύο
εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000,00) €, με πο−
σοστό επιχορήγησης 23% δηλαδή ποσό επιχορήγησης
τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων (483.000,00) €.
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου ενενήντα δύο χιλιάδων (1.092.000,00) €,
δηλαδή ποσοστό 52% του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 595/Π03/5/00297/Ε/ν.3299/2004/
30.7.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την
από 21.7.2009 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της
επιχείρησης «Α. ΠΕΡΔΙΚΗΣ − Α. ΔΑΝΙΛΟΥΛΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ.
«ΓΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ», που αναφέρεται στην ίδρυση μονά−
δας παραγωγής πιτών και συναφών ειδών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ
1581), στο 26° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης − Κιλκίς στο Δ.
Δ. Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς,
(περιοχή κινήτρων Β΄), σύμφωνα με το ν. 3299/2004 όπως
ισχύει, συνολικού κόστους διακοσίων χιλιάδων (200.000,00)
ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επι−
χορήγησης ογδόντα χιλιάδων (80.000,00).
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των εξήντα
χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 30% του
ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

F

(8)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.

(6)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ «Ε.Μ.Ι.Ν ΑΡΤΟΣ»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 594/Π03/5/00296/Ε/ν.3299/2004/ 30.7.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από 21.7.2009
ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν.
3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρησης «ΕΔΟΥΑΡ−
ΔΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ «Ε.Μ.Ι.Ν ΑΡΤΟΣ», που
αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής άρτου, αρ−
τοσκευασμάτων πιτών, ειδών ζαχαροπλαστικής και άλλων
συναφών ειδών (ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 158,1 και 158,2) στο 6,5 χιλ. Συμ−
μαχικής οδού στην Άνω Ηλιούπολη του Δήμου Εύοσμου του
Νομού Θεσσαλονίκης (περιοχή κινήτρων Α΄), σύμφωνα με το
ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού διακοσίων πενήντα
χιλιάδων (250.000,00) €, με ποσοστό επιχορήγησης 18%
δηλαδή ποσό επιχορήγησης σαράντα πέντε χιλιάδων
(45.000,00) €.
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν
σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (142.500,00) €, δη−
λαδή ποσοστό 57% του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 966/Π03/5/00302/Ε/ν.3299/2004/
30.7.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την
από 21.7.2009 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε
η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης
της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙ−
ΑΜΠΑΣΗΣ Ο.Ε.», που αναφέρεται στην επέκταση και
εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας ξυλείας (Κ.Α.
ΣΤΑΚΟΔ 2040), στο 15° Χιλ. Νάουσας − Σκύδρας, στο Δ.
Δ. Επισκοπής, του Δήμου Ανθεμίων, του Νομού Ημαθί−
ας, (περιοχή κινήτρων Β΄), σύμφωνα με το ν. 3299/2004
όπως ισχύει, συνολικού κόστους εξακοσίων χιλιάδων
(600.000,00) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 39% δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων τριάντα τεσσάρων
χιλιάδων (234.000,00) ευρώ.
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πε−
νήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (154.500,00) ευρώ,
δηλαδή ποσοστό 25,75 % του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(9
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «AGROCOM S.A.»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1966/Π03/5/00318/Ε/ν.3299/2004/
30.7.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την
από 22.7.2009 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε
η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης
της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ
Α.Ε.» με δ.τ. «AGROCOM S.A.», που αναφέρεται στον
εκσυγχρονισμό μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας
νωπών οπωροκηπευτικών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 1539), στον Δήμο
Κρύας Βρύσης, του Νομού Πέλλας, (περιοχή κινήτρων
Β΄), σύμφωνα με το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού
κόστους πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων (530.000,00)
ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 35% δηλαδή ποσό
επιχορήγησης εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντα−
κοσίων (185.500,00).
Δεν θα γίνει τραπεζικός δανεισμός.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(10)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−
στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι−
χείρηση «STRONG HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ».
Με την υπ’ αριθμ. 2453/Π03/5/00021/Ε/ν.3299/04/30.7.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της επι−
χείρησης «STRONG HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με την 7642/
Π03/5/00021 /Ε/ν.3299/2004/27.3.2008 όμοια, που αναφέ−
ρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής ζωοτροφών
στο Δ.Δ. Λακκώματος του Δήμου Καλλικράτειας του
Νομού Χαλκιδικής, στο συνολικό κόστος του ενός εκα−
τομμυρίου πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά
(1.005.987,00) €, με ποσό επιχορήγησης τριακόσιες σα−
ράντα δύο χιλιάδες τριάντα πέντε (342.035,00) €, δηλαδή
ποσοστό επιχορήγησης 34,00% επί του παραγωγικού
κόστους.
Το τραπεζικό δάνειο που αφορά την επένδυση ορί−
στηκε στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων
χιλιάδων (384.000,00) €.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 7.5.2009.
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε
η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης, ποσού
τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τριάντα πέντε
(342.035,00) €.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23.7.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(11)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−
στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η
ατομική επιχείρηση «ΤΣΙΟΥΠΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ».
Με την υπ’ αριθμ. 3414/Π03/5/00116/Ε/ν.3299/04/30.7.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχεί−
ρησης «ΤΣΙΟΥΠΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ», η οποία έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με την 1437/Π03/5/00116/
ν.3299/04/24.9.2008 όμοια, που αναφέρεται στη μετεγκα−
τάσταση και εκσυγχρονισμό μονάδας εκτυπώσεων από
την πόλη της Κατερίνης στην περιοχή «ΕΠΤΑ ΚΑΒΑΚΙΑ»
του ίδιου Δήμου του Νομού Πιερίας, στο συνολικό κό−
στος των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων (189.000,00) €
με ποσό επιχορήγησης ογδόντα πέντε χιλιάδων πενήντα
(85.050,00) €, δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 45% επί
του παραγωγικού κόστους.
Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν ελήφθη.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η
15.5.2009.
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η
καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης, ποσού ογδό−
ντα πέντε χιλιάδων πενήντα (85.050,00) €.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23.7.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(12)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−
στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι−
χείρηση «ΑΦΟΙ ΓΕΛΠΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. 2870/Π03/4/00181/Ε/ν.3299/04/30.7.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της επι−
χείρησης «ΑΦΟΙ ΓΕΛΠΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με την 1372/
Π03/4/00181/Ε/ν. 3299/2004/27.9.2006 όμοια, που αναφέ−
ρεται στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μονάδας
παραγωγής προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας στην
περιοχή Νέου Αγιονερίου του Δήμου Πικρολίμνης του
Νομού Κιλκίς, στο συνολικό κόστος των πεντακοσίων
εξήντα χιλιάδων πενήντα (560.050,00) €, με ποσό επι−
χορήγησης διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες είκοσι δύο
(252.022,00) €, δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 45,00%
επί του παραγωγικού κόστους.
Το τραπεζικό δάνειο που αφορά την επένδυση ορί−
στηκε στο ποσό των εκατόν είκοσι ενός χιλιάδων επτα−
κοσίων πενήντα (121.750,00) €.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 8.5.2009
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε
η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού
εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα
επτά (142.447,00) €.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23.7.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(13)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−
στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι−
χείρηση «Ν & Η ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ Ο.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. 3400/Π03/4/00288/Ε/ν.3299/04/ 30.7.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης
«Ν & Η ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ Ο.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 με την 5382/Π03/4/00288/Ε/
ν.3299/2004/29.12.2006 όμοια, που αναφέρεται στην ίδρυ−
ση μονάδας παραγωγής και εμπορίας τυροκομικών και
γαλακτοκομικών προϊόντων στο Δ.Δ. Ν. Ποντοηράκλειας
του Δήμου Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς, στο συνολι−
κό κόστος του ενός εκατομμυρίου ενενήντα τεσσάρων
χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι (1.094.176,00) €, με ποσό
επιχορήγησης πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδων ογδό−
ντα οκτώ (547.088,00) €, δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης
50,00% επί του παραγωγικού κόστους.
Το τραπεζικό δάνειο που αφορά την επένδυση ορί−
στηκε στο ποσό των διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων
πεντακοσίων (237.500,00) €.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 19.5.2009.
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η
καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού τρι−
ακοσίων εννέα χιλιάδων ογδόντα οκτώ (309.088,00) €.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23.7.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(14)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−
στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η
επιχείρηση «SCA PACKAGING HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥ−
ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ».
Με την υπ’ αριθμ. 9822/Π03/5/00059/Ε/ν.3299/04/
30.7.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση
της επιχείρησης «SCA PACKAGING HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥ−
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ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 με την 9532/Π03/5/00059/Ε/ν.3299/04/
5.6.2008 όμοια, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό
και επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας μονάδας
παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού (ΚΑ
ΣΤΑΚΟΔ 21.21) στη ΒΙΠΕ Σίνδου του Νομού Θεσσαλο−
νίκης, συνολικής δαπάνης πεντακοσίων ογδόντα τριών
χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (583.840,00) €, με ποσό
επιχορήγησης εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων εννια−
κοσίων εξήντα (145.960,00) €, δηλαδή ποσοστό επιχο−
ρήγησης 25% επί του παραγωγικού κόστους.
Ελήφθη μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο ύψους
διακοσίων εξήντα δυο χιλιάδων επτακοσίων (262.700,00) €
που αποτελεί ποσοστό 45% του ύψους της επένδυσης.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 26.6.2009.
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η καταβο−
λή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού εκατόν σαράντα
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (145.960,00) ΕΥΡΩ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23.7.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(15)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης « Π. ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ΛΥΚΟΣ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 927/Π03/5/00300/Ε/ν.3299/04/30.7.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από
21.7.2009 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης
της επιχείρησης « Π. ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΦΑΡ−
ΜΑ ΛΥΚΟΣ» που αναφέρεται στην ίδρυση κτηνοτροφι−
κής μονάδας 670 προβάτων, ΣΤΑΚΟΔ: 014.2, στη Θέση
«Βάλτος» του Δήμου Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς,
(περιοχή κινήτρων Β΄), σύμφωνα με το ν. 3299/2004 όπως
ισχύει, συνολικού κόστους εννιακοσίων εξήντα δύο χι−
λιάδων (962.000,00) €, με ποσοστό επιχορήγησης 45%
δηλαδή ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων τριάντα δύο
χιλιάδων εννιακοσίων (432.900,00) €.
Δεν θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(16)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−
στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι−
χείρηση «ΓΙΑΤΣΑΣ Μ. ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ Ο.Ε».
Με την υπ’ αριθμ. 2849/Π03/5/00118/Ε/ν.3299/04/30.7.2009
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης
«ΓΙΑΤΣΑΣ Μ. ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ Ο.Ε», η οποία έχει υπαχθεί
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στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με την 1576/Π03/5/00118/
Ε/ν.3299/2004/24.9.2008 όμοια, που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδας κατασκευής μεταλλικών προϊόντων
(κάγκελα, σκαλωσιές) (ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 281.1) στο Δήμο Απ.
Παύλου του Νομού Ημαθίας, συνολικής δαπάνης εξακο−
σίων ογδόντα δυο χιλιάδων πεντακοσίων (682.500,00) €,
με ποσό επιχορήγησης διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων
εκατόν εβδομήντα πέντε (266.175,00) €, δηλαδή ποσοστό
επιχορήγησης 39% επί του παραγωγικού κόστους.
Ελήφθη μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο ύψους
διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (234.000,00) € που
αποτελεί ποσοστό 34,28% του ύψους της επένδυσης.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 14.4.2009.
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε
η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού δι−
ακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε
(266.175.00) ΕΥΡΩ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23.7.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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