
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνι-
κού Δημοσίου έκδοσης του πιστωτικού ιδρύμα-
τος Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. κατ’ εφαρμο-
γή των διατάξεων της παρ. 1 α του άρθρου 1 του 
ν. 3723/2008.

2 Αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Ε΄ - Κανονι-
σμού και Εντολής Πληρωμής Ειδικών Συντάξεων 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής της Γε-
νικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-
κών.

3 Έναρξη λειτουργίας οργανικών μονάδων της Δι-
εύθυνσης Γ΄ - Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊ-
κού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και Ευρωπαϊ-
κού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτού-
μενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικο-
νομικών.

4 Τροποποίηση, πιστοποίηση της ολοκλήρωσης  - 
οριστικοποίησης του κόστους, έναρξης της πα-
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και την 
αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας 
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με 
δ.τ. «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ», που έχει υπαχθεί στις δια-
τάξεις του ν. 3299/2004 με την Α.Π.62928/5577/
ΠΟ6/5/00143/Ε/16.7.2009 απόφαση Γ.Γ.Π.Σ.Ε..

5 Τροποποίηση, πιστοποίηση της ολοκλήρωσης  - 
οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται-
ρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» με 
δ.τ. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΥΣ Α.Ε», που έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με την Α.Π.309/
Π06/5/00100/Ε/ν. 3299/2004/15.1.2009 απόφαση 
Γ.Γ.Π.Σ.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΜΑΔΚΑΕΣ 0001985 ΕΞ 2017 (1)
Εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνι-
κού Δημοσίου έκδοσης του πιστωτικού ιδρύμα-
τος Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. κατ’ εφαρ-
μογή των διατάξεων της παρ. 1 α του άρθρου 1 
του ν. 3723/2008.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 και 1α του ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της 

ρευστότητας της οικονομίας» (Α΄ 250), όπως τροποποι-
ήθηκαν με το άρθρο 80 παρ.1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110),

β) του π.δ/τος 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181),

γ) του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

δ) του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005, «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

ε) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).

2. Την υπ’ αριθμ. C(2008)7382/19.11.2008 - State Aid 
Ν560/2008 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Την από 14.5.2009 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
για την ανάληψη προνομιούχων μετοχών.

4. Το άρθρο 433 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Ιουνίου 2013 (EE L 176), σχετικά με τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επι-
χειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012

5. Το από 27.9.2017 αίτημα της Tράπεζας Eurobank 
Ergasias Α.Ε. (πρώην Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias 
A.E.).

6. Το υπό στοιχεία ECB/SSM/2017-JEUVK5RWVJEN8
W0C9M24/27 από 12.10.2017 έγγραφο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας / Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

7. Τις από 3.11.2017 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
των κοινών μετόχων της τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ 
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και της ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού 
Δημοσίου ως μοναδικού προνομιούχου μετόχου της εν 
λόγω τράπεζας για την εξαγορά εξ ολοκλήρου από την 
Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής αξίας 950.125.000 Ευρώ 
με ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών με Ευρώ 
125.000 σε μετρητά και με την παράδοση στο ελληνικό 
Δημόσιο ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 
950.000.000.

8. Την υπ’ αριθμ. C(2017) 7755 final/24.11.2017 - State 
Aid SA 49459(2017/Ν)-Greece απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την εξαγορά εξ ολοκλήρου των προνομιούχων με-
τοχών του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης της Τράπεζας 
Eurobank Ergasias Α.Ε. (πρώην Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias Α.Ε.), συνολικής ονομαστικής αξίας 950.125.000 
Ευρώ, σύμφωνα με το από 27.9.2017 αίτημα της τράπε-
ζας, εν μέρει με την καταβολή μετρητών αξίας 125.000 
Ευρώ και εν μέρει με ανταλλαγή και ανάληψη από το 
Ελληνικό Δημόσιο κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 εκδόσεως της Τρά-
πεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. συνολικής ονομαστικής 
αξίας 950.000.000 Ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

Αριθμ. 2/89072/0004 (2)
Αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Ε΄ - Κανο-

νισμού και Εντολής Πληρωμής Ειδικών Συντά-

ξεων της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολι-

τικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμμα-

τείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργεί-

ου Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της 

φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2), όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
19 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265), σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις της παρ. 12 άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180),

β) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181) και ιδίως των άρθρων 43 και 97, παρ. 
4 του παρόντος π.δ., 

γ) του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Το από 30.11.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών.

3. Την αριθμ. 2/87275/ΔΠΔΑ/30.11.2017 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση ούτε στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος 
οικονομικού έτους, ούτε στο ΜΠΔΣ 2018-2021.

4. Την ανάγκη αναστολής της λειτουργίας του Τμή-
ματος Ε΄ - Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Ειδικών 
Συντάξεων της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο-
μικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι τη 
μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης 
Χορήγησης Συντάξεων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Τμήματος Ε΄ - Κανο-
νισμού και Εντολής Πληρωμής Ειδικών Συντάξεων της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), ήτοι από 4 Δεκεμβρί-
ου 2017, και μέχρι τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της 
Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων στον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

Αριθμ. 2/89075/0004 (3)
Έναρξη λειτουργίας οργανικών μονάδων της Δι-

εύθυνσης Γ΄ - Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊ-

κού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και Ευρωπα-

ϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματο-

δοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμ-

ματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουρ-

γείου Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της 

φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2), 
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 19 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265), σε συνδυασμό με 
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τις διατάξεις της παρ. 12 άρθρου 55 του ν. 4002/2011 
(Α΄ 180),

β) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181) και ιδίως των άρθρων 64 και 97, παρ. 
5 του παρόντος π.δ.,

γ) του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Το από 30.11.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών.

3. Την αριθμ. 2/87271/ΔΠΔΑ/30.11.2017 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση ούτε στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος 
οικονομικού έτους, ούτε στο ΜΠΔΣ 2018-2021.

4. Την ανάγκη έναρξης της λειτουργίας των οργανικών 
μονάδων της Διεύθυνσης Γ΄ - Πιστοποίησης δαπανών 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και Ευρω-
παϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των 
οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Γ΄ - Πιστοποίησης 
δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων 
και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτού-
μενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), 
ήτοι την 4η Δεκεμβρίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

(4)
Τροποποίηση, πιστοποίηση της ολοκλήρωσης - 

οριστικοποίησης του κόστους, έναρξης της πα-

ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και την 

αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας 

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με 

δ.τ. «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ», που έχει υπαχθεί στις δια-

τάξεις του ν. 3299/2004 με την Α.Π.62928/5577/

ΠΟ6/5/00143/Ε/16.7.2009 απόφαση Γ.Γ.Π.Σ.Ε..

Με την Α.Π.:266585/2848/Π06/5/00143/Ε/ν. 3299/2004/
6.12.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλά-

δας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 του ν. 3299/2004, του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, 
του άρθρου 16 του ν. 3908/2011, του άρθρου 20 του 
ν. 4146/2013 και του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, πι-
στοποιείται η τροποποίηση, η ολοκλήρωση, η οριστι-
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΠΑΠΑΪΩΑΝ-
ΝΟΥ»,που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
με την Α.Π.62928/5577/ΠΟ6/5/00143/Ε/16.7.2009 
(ΦΕΚ Β΄1564/30.7.2009) απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε. και αφο-
ρά την επέκταση - εκσυγχρονισμό υδροθεραπευτηρίου 
(9304 ΣΤΑΚΟΔ), στα Λουτρά Αιδηψού, του Δήμου Ιστιαί-
ας - Αιδηψού, της Π.Ε. Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
ενενήντα εννέα χιλιάδων, εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ 
και τριάντα οκτώ λεπτών #199.925,38 €#.

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται σε ποσό 
50.945,19 €, που αποτελεί ποσοστό 25,48% του συνολι-
κού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

γ) Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης καθορίζεται στο 
ποσό των 12.858,28 €.

δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσό 
99.962,69 €, που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολι-
κού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

ε) Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού 
για την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχεται σε ποσό 
49.017,50 €, που αποτελεί ποσοστό 24,52% του συνολι-
κού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

στ) Πιστοποιείται ότι ο συνολικός αριθμός των θέσε-
ων απασχόλησης στην επένδυση ανέρχεται σε 3 άτομα 
που αντιστοιχούν σε 1,653 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας 
(Ε.Μ.Ε.), εκ των οποίων οι 0,973 Ε.Μ.Ε. αφορούν υφιστά-
μενες θέσεις εργασίας και οι 0,68 Ε.Μ.Ε. αφορούν νέες 
θέσεις εργασίας.

ζ) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυ-
σης η 20.12.2016.

η) Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επι-
χορήγησης, ήτοι των σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων 
πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών #47.455,92 
€#, που θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 
του ν. 4399/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 
106 του ν. 4497/2017. Το ανωτέρω ποσό προκύπτει μετά 
την αφαίρεση από την συνολική επιχορήγηση #99.962,69 
€#, της 1ης δόσης επιχορήγησης ποσού #51.987,00 €# 
που έχει ήδη καταβληθεί στην επιχείρηση και του ποσού 
του προστίμου των #519,77 €# λόγω της μη τήρησης του 
όρου περί διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασί-
ας (μείωση της απασχόλησης κατά 0,047 Ε.Μ.Ε.).

Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθ. 7 του 
ν. 3299/2004 (παρ. 1δ του άρθ. 16 του ν. 3908/2011, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 241 του 
ν. 4072/2012) και την παρ. 7 άρθρο 85, άρθρο 27 του 
ν. 4399/2016. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Τροποποίηση, πιστοποίηση της ολοκλήρωσης - 

οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 

εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑ-

ΡΩΝ» με δ.τ. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΥΣ Α.Ε», που έχει 

υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με την 

Α.Π.309/Π06/5/00100/Ε/ν. 3299/2004/15.1.2009 

απόφαση Γ.Γ.Π.Σ.Ε. όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.

Με την Α.Π.:113405/1329/Π06/5/00100/Ε/ν. 3299/2004/
6.12.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
ν. 3299/2004, του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, του άρ-
θρου 16 του ν. 3908/2011, του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 
και του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, πιστοποιείται η ολο-
κλήρωση, η οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» με δ.τ. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΥΣ 
Α.Ε», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με 
την Α.Π.309/Π06/5/00100/Ε/ν. 3299/2004/15.1.2009 
(ΦΕΚ Β΄ 108/27-1-2009) απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.Π.78364/1571/Π06/
5/00100/Ε/ν. 3299/2004/7.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 480/28-2-2012) 
απόφαση Π.Σ.Ε., που αφορά την μετεγκατάσταση και εκ-
συγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας και κοπής μαρμάρων 
στη θέση Τεμπέλι - Μανδρί, στη Δ.Ε. Οινοφύτων, του Δήμου 
Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας, με τους εξής όρους:

α. Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων 
ογδόντα έξι χιλιάδων, εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων 
ευρώ και εβδομήντα λεπτών #786.994,70 €#.

β. Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 

των 527.286,45 €, που αποτελεί ποσοστό 67,00% του 
συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

γ. Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης καθορίζεται στο 
ποσό των 46.414,32 €.

δ. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
259.708,25 €, που αποτελεί ποσοστό 33,00% του συνο-
λικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

ε. Δεν χρησιμοποιήθηκε μεσομακροπρόθεσμος δα-
νεισμός για την υλοποίηση της επένδυσης.

στ. Πιστοποιείται ότι ο συνολικός αριθμός των θέσεων 
απασχόλησης στην επένδυση ανέρχεται σε 15,26 Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), εκ των οποίων οι 12,26 Ε.Μ.Ε. 
αφορούν υφιστάμενες θέσεις εργασίας και οι 3,00 Ε.Μ.Ε. 
αφορούν νέες θέσεις εργασίας.

ζ. Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυ-
σης η 12.9.2016.

στ. Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης, ήτοι των εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων, εν-
νιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 
#115.976,28 €#, που θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 77 του ν. 4399/2016 όπως αυτό τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4497/2017. Το ανωτέρω 
ποσό προκύπτει μετά την αφαίρεση από την συνολική 
επιχορήγηση #259.708,25 €#, της 1ης δόσης επιχορή-
γησης ποσού #143.731,97 €# που έχει ήδη καταβληθεί 
στην επιχείρηση.

Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθ. 7 του 
ν. 3299/2004 (παρ. 1δ του άρθ. 16 του ν. 3908/2011, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 241 του 
ν. 4072/2012) και την παρ. 7 άρθρο 85, άρθρο 27 του 
ν. 4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043721312170004*
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