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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 322 (1)
  Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με 

ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυ−
χτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/1987 (Α΄ 195) 
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος 
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
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Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς»,

στ) του Ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

ζ) του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας − Δασοπρο−
στασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, η) του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση 
της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία»,

θ) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τη διάταξη της παρ. 3, στοιχείο δ του όρθρου 1 της 
με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β΄ 769) 
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη−
μοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διά−
ταξη προστέθηκε με την αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/1492/11.02.2013 
(Β΄ 388) τροποποιητική υπουργική απόφαση.

3. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε ότι αφορά τόσο την 
καθημερινή τους λειτουργία όσο και την υλοποίηση 
των προγραμμάτων Δασοπροστασίας και την εν γέ−
νει εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, με την 
κατά το δυνατόν άρτια οργάνωσή τους και την πλήρη 
αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού τους, για την απο−
τελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους 
έχουν εκχωρηθεί.

4. Την ανάγκη εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ 
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευ−
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές 
ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες, μετά και την ενσωμάτωση της Αγρο−
φυλακής, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων συνολικά 
του αντικειμένου Δασοπροστασίας και την εύρυθμη 
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», από τις 
διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το 
τρέχον έτος συνολικού ποσού 149.227,31 € περίπου, η 
οποία θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0511, 0512 και 0711 του 
Κρατικού Προϋπολογισμού και από πόρους του Πράσι−
νου Ταμείου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών 
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κα−
θορίζοντας ότι το σύνολο ή μέρος του μονίμου και του 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπηρετούντος 
προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών, των κλάδων ΔΕ 
Δασοφυλάκων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών οδηγών, ΤΕ 
και ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, ΤΕ και ΔΕ Εργοδηγών, 
ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων, ΥΕ Δασοφυλά−
κων και ΥΕ Υπαλλήλων Δασοπροστασίας, θα παρέχει 
εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων 
ημερών καθώς και, τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις 
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθ’ όλο το έτος.

Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν 
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας 

Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζό−
μενα ανά κατηγορία και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον 
πρόγραμμα Δασοπροστασίας.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή 
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 7 Μαρτίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ

F

(2)
    Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης «ΑΝΩ−

ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ−
ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΑΙΟΛΙΣ”», στην κατηγορία της Περιφε−
ρειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 6 του N. 3908/2011 (1η περίοδος 2012), 
όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με το κίνητρο 
της Επιχορήγησης και το κίνητρο της Φορολογι−
κής Απαλλαγής.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14215/356/Π 13/6/00005/Σ/
Ν. 3908/2011/27−02−2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Νοτίου Αιγαίου 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 επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΑΙΟ−
ΛΙΣ”» (Φορέας), που αφορά στην ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΞΕΝΟ−
ΧΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ 
(4****), ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΜΑΡΙ», Δ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ, 
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΚΑΔ 2008 κύριου κλά−
δου δραστηριότητας: 55.10.10.04), της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου (Νομός Κυκλάδων), με συνολικό Επιλέξι−
μο Κόστος Επένδυσης ένα εκατομμύριο πεντακόσιες 
εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ 
και ογδόντα έξι λεπτά (1.569.676,86 €) και Ενισχυόμενο 
Κόστος ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα εννέα χι−
λιάδες εκατόν πενήντα επτά ευρώ (1.469.157,00 €). 

Η συνολική Ενίσχυση ανέρχεται σε πεντακόσιες δεκα−
τέσσερις χιλιάδες διακόσια τέσσερα ευρώ και ενενήντα 
πέντε λεπτά (514.204,95 €), ήτοι ποσοστό 35,00% του 
ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της 
Επιχορήγησης και της Φορολογικής Απαλλαγής.

Ο αριθμός των Νέων Θέσεων Εξαρτημένης Εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της Επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 5,00 που αντιστοιχούν σε 2,50 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). 

Το Επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 42,78 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.

  Με εντολή Περιφερειάρχη 

Ο Προϊστάμενος ΔΙ.Α.Π.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ
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(3)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση επι−

χείρησης «BAKALAROS XYLENERGON Α.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣ−
ΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «BAKALAROS XYLENERGON», 
στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γε−
νικών 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. πρωτ. 70807/934/Π09/6/00021/Σ/
Ν. 3908/2011/ 15−03−2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρ−
χη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας, εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, 
και ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συ−
νοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 
6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (1η περίοδος 2012) της 
υπό σύσταση επιχείρησης «BAKALAROS XYLENERGON 
Α.Ε. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «BAKALAROS 
XYLENERGON» (φορέας), που αφορά στην ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΛΛΕΤ ΚΑΙ ΜΠΡΙΚΕΤΤΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηρι−
ότητας: 20.59.59.02) στη θέση Ποτάμι, Τ.Κ. Μιραλίου, του 
Δήμου ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
(Π.Ε. Αχαΐας), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου 
κόστους ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα επτά χι−
λιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ (1.277.694,00 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε εξακόσιες τρι−
άντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα επτά ευρώ 
(638.847,00 €), ήτοι ποσοστό 50,000% του ενισχυόμενου 
κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης 
και της φορολογικής απαλλαγής.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 3,00 που αντιστοιχούν σε 3,00 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 44,12 βαθμούς στη βαθμο−
λόγηση 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 Αντιπεριφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
F

(4)
   Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΠΥ−

ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ−
ΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε.», στην κατηγορία της 
Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών 
Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (1η περίο−
δος 2012), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φο−
ρολογικής απαλλαγής .

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23624/457/Π04/6/00021/Σ/
Ν. 3908/2011/19−03−2013 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις 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 επιχείρησης «ΣΠΥΡΟ−
ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ 
ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε.» (φορέας), που αφορά στην Επέκταση 
μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μινκ) (ΚΑΔ 2008 
κύριου κλάδου δραστηριότητας: 01.49.39) στη θέση ΚΡΑ−
ΝΟΧΩΡΙ, του Δήμου ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, της Περιφέρειας Δυτι−
κής Μακεδονίας (ΠΕ Καστοριάς), συνολικού επιλέξιμου 
και ενισχυόμενου κόστους ένα εκατομμύριο επτακόσιες 
είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσια δεκατέσσερα ευρώ και 
πενήντα τρία λεπτά (1.721.414,53 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε οκτακόσιες εξήντα 
χιλιάδες επτακόσια επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 
(860.707,27 €), ήτοι ποσοστό 50,000% του ενισχυόμενου 
κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης 
και της φορολογικής απαλλαγής.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 5,00 που αντιστοιχούν σε 5,00 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 42,87 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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ
F

(5)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΟ−

ΡΟΣ MINK ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στην κατηγο−
ρία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επεν−
δυτικών 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. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21073/407/Π04/6/00019/Σ/
Ν. 3908/2011/11−03−2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυ−
τικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατη−
γορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυ−
τικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου 
(1η περίοδος 2012) της επιχείρησης «ΠΟΡΟΣ MINK ΦΑΡΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (φορέας), που αφορά στην ΙΔΡΥ−
ΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ. 
(ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 01.49.19,02) 
στη θέση ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ, του Δήμου ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ, της Περιφέρει−
ας Δυτικής Μακεδονίας (Νομός Καστοριάς), συνολικού 
επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ένα εκατομμύριο 
επτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα 
ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (1.749.950,88 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε οκτακόσιες εβδο−
μήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε 
ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (874,975,44 €), ήτοι 
ποσοστό 50,000% του ενισχυόμενου κόστους και χο−
ρηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης και της φορο−
λογικής απαλλαγής.
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Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 8,00 που αντιστοιχούν σε 5,25 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 43,85 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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ
F

(6)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση επιχεί−

ρησης «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ» με δ.τ. «LORENTZO», 
στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γε−
νικών 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. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23620/455/Π04/6/00024/Σ/
Ν. 3908/2011/19−03−2013 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις 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 υπό σύσταση επιχεί−
ρησης «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ» με δ.τ. «LORENTZO» 
(φορέας), που αφορά στην ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ) (ΚΑΔ 2008 κύριου 
κλάδου δραστηριότητας: 55.10,10.04) στη θέση ΠΑΠΑ−
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΩΝΙΑ, του Δήμου 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Νο−
μός Καστοριάς), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου 
κόστους τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν 
σαράντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (484.146,20 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε διακόσιες σαρά−
ντα δύο χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά 
(242.073,10 €), ήτοι ποσοστό 50,00% του ενισχυόμενου 
κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης 
και της φορολογικής απαλλαγής.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 6,00 που αντιστοιχούν σε 5,50 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 45,00 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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ  
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