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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)
 Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ Α., Χ. & Μ. ΟΥΣΤΑΜΑΝΩ−

ΛΑΚΗ Ο.Ε.» με δ.τ. «Φ Α ΟΥΣΤ», στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 20521/ΥΠΕ/5/04166/Ε/Ν.3299/2004/3−
5−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν.3299/2004 της επιχείρησης «ΑΦΟΙ Α., Χ. 
& Μ. ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗ Ο.Ε.» με δ.τ. «Φ Α ΟΥΣΤ», για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση φωτοβολ−
ταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
θέση «ΚΑΜΠΟΣ», ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
εκατό τριάντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (130.680) 
ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό 
επιχορήγησης ύψους πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων 
εβδομήντα δύο (52.272) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας (0 Ε.Μ.Ε.). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επι−
τροπής: 23.11.2011

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

(2)     
 Υπαγωγή της εταιρείας «Χ. ΧΟΥΤΟΣ & Μ. ΧΟΥΤΟΥ Ο.Ε.» 

με δ.τ. «ENERGY» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 20369/ΥΠΕ/5/03804/Ε/Ν.3299/2004/
03−05−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν.3299/2004 της επιχείρησης «Χ. 
ΧΟΥΤΟΣ & Μ. ΧΟΥΤΟΥ Ο.Ε.» με δ.τ. «ENERGY» για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση φωτοβολ−
ταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύ−
ος 99,36KW στην θέση «ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ» του Δ.Δ. ΚΑΣΣΑΝ−
ΔΡΑΣ του Δήμου ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ του Νομού ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης διακοσίων εβδομήντα 
χιλιάδων ευρώ (270.000 €), με ποσοστό επιχορήγησης 
40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους εκατόν οκτώ 
χιλιάδων ευρώ (108.000 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 03.11.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

(3)     
 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Θ. ΚΟΥΡΑΦΑΣ & 

ΥΙΟΙ Ο.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύ−
ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 20492/ΥΠΕ/5/02657/Ε/Ν.3299/2004/
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−

τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Θ. ΚΟΥΡΑΦΑΣ 
& ΥΙΟΙ Ο.Ε» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στη 
δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού (Κ.Α ΣΤΑΚΟΔ 
2003: 401.1), ονομαστικής ισχύος 100,00 KW, στη θέση 
«Λαύριο», του Δημοτικού Διαμερίσματος Ανθούσης του 
Δήμου Οιχαλίας, πρώην Δήμου Μελιγαλά, του Νομού 
Μεσσηνίας, της Περιφέρειας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», συνολι−
κής επιχορηγούμενης δαπάνης τριακοσίων εξήντα χιλιά−
δων ευρώ (360.000,00€). Το ποσοστό της επιχορήγησης 
ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγού−
μενης επένδυσης, δηλαδή, ποσό επιχορήγησης εκατόν 
σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (144.000,00€) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 14/7/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

(4)     
 Υπαγωγή της εταιρείας «Ε. ΤΖΑΓΚΑΡΟΥΛΑΚΗ − Γ. ΒΕ−

ΡΙΓΑΚΗΣ ΟΕ» με δ.τ. «ΕΠΙΜΗΘΕΑΣ Ο.Ε.» στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 20511/ΥΠΕ/5/04339/Ε/Ν.3299/2004/
03−05−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004 της επιχείρησης 
«Ε. ΤΖΑΓΚΑΡΟΥΛΑΚΗ − Γ. ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ ΟΕ» με δ.τ. «ΕΠΙ−
ΜΗΘΕΑΣ Ο.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στην ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας ισχύος 80,00 KW στην θέση «Πάνω 
Παρτίρα − Σταυρός», Δημοτικό Διαμέρισμα Παρτιρών, 
Δήμος Μινώα Πεδιάδας (πρώην Δήμος Αρκαλοχωρίου), 
Νομός Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης συνολικής ενι−
σχυόμενης δαπάνης διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(240.000,00 €), με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης ύψους ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ 
(96.000,00 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 08.12.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

(5)     
 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ, ΥΔΡΟ−

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΗΛΙΑΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ» με δ.τ. «Α.Υ.Η.Ε. − Μ.Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 20588/ΥΠΕ/5/02677/Ε/Ν.3299/2004/
03−05−2012) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπα−
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γωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 της επιχείρησης  
«ΑΙΟΛΙΚΗ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΗΛΙΑΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «Α.Υ.Η.Ε. − Μ.Ε.Π.Ε.» για την 
ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ 
ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ, στη θέση ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ−
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Ν.637, Δήμου ΝΕΣΤΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΚΑ−
ΒΑΛΑΣ συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τριακοσίων 
χιλιάδων (300.000,00€) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 
(40,000%), δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι 
χιλιάδες (120.000,00 €) ευρώ. Με την επένδυση δε θα 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 14/7/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(6)     

 Υπαγωγή της επιχείρησης «Μ. ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ − Γ. ΧΑΡ−
ΔΑΛΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ Ο.Ε.» στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 20424/ΥΠΕ/5/04300/Ε/Ν.3299/2004/
03−05−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν.3299/2004 της επιχείρησης «Μ. 
ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ − Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙ−
ΟΔΟΜΗ Ο.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας συνολικής ισχύος 159,70KW στις θέσεις α) 
«Κ ΚΑΣΤΡΙ, Δ.Δ. ΣΚΙΝΙΑ», του Δήμου «Αγίου Νικολάου», 
του Νομού «ΛΑΣΙΘΙΟΥ», και β) «Κοπρινή Ελιά, Δ.Δ. ΣΚΙ−
ΝΙΑ», του Δήμου «Αγίου Νικολάου», του Νομού ΛΑΣΙ−
ΘΙΟΥ, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης πεντακοσίων 
εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (562.000,00 €), με ποσοστό 
επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους 
διακόσιων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(224.800,00 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 8.12.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

 F

(7)    
 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 

Ο.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ο.Ε.» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. (20592/ΥΠΕ/5/03528/Ε/Ν.3299/2004/ 
03−05−2012) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του Ν.3299/04 της επιχείρησης «ΦΡΑ−
ΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ο.Ε.» για την ενί−
σχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 

που αναφέρεται στην ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΗΛΙ−
ΑΚΗ, στον Δήμο Ηρακλείου, της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης διακοσίων σαράντα 
χιλιάδων (240.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 
(40,00%), δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενενήντα έξι χι−
λιάδων (96.000,00 €) ευρώ. Δε θα δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 26/9/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

(8)     
 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΑΡΜΠΑΔΑΚΗΣ Γ. 

− ΣΙΝΑΝΗΣ ΓΡ. Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχε−
δίου με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 20496/ΥΠΕ/5/02569/Ε/Ν.3299/2004/
03−05−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΚΑΡ−
ΜΠΑΔΑΚΗΣ Γ. − ΣΙΝΑΝΗΣ ΓΡ. Ο.Ε.» για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δημιουρ−
γία φωτοβολταϊκού σταθμού), ονομαστικής ισχύος 80 
KW, στο Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας, Δ.Δ. Γκρίκας 
Ψάκκας, Ο.Τ.02 που βρίσκεται στη θέση «ΜΑΛΕΜΕ − 
Ο.Τ.11», Δήμος «ΠΛΑΤΑΝΙΑ», Νομός «ΧΑΝΙΩΝ», της Περι−
φέρειας «ΚΡΗΤΗ», συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης 
ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή, 
ποσό επιχορήγησης διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιά−
δων ευρώ (224.000€).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 12.5.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

(9)     
 Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.» στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 20585/ΥΠΕ/5/01732/Ε/Ν.3299/2004/
3.5.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν.3299/04 της, επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ−
ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ 
Α.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην παραγωγή ηλε−
κτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
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ειδικότερα από ανεμογεννήτριες, στη θέση Σαμπάλες 
του Δήμου Ερμιονίδος, του Νομού Αργολίδας συνολι−
κής ενισχυόμενης δαπάνης δεκαεννέα εκατομμυρίων 
διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (19.267.000 €)  με πο−
σοστό επιχορήγησης (40%) δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
επτά εκατομμύρια επτακόσιες έξι χιλιάδες οκτακόσια 
(7.706.800 €).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δύο (2) νέες θέ−
σεις εργασίας (0,7 ΕΜΕ).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

(10)     
 Υπαγωγή της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Ε», στις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την 20606/ΥΠΕ/5/04065/Ε/Ν.3299/2004/3.5.2012 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν.3299/04, της επιχείρησης «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση 
φωτοβολταϊκού πάρκου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 − 4011) στο 
δήμο Μονεμβασιάς του νομού Λακωνίας συνολικής δα−
πάνης ποσού τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00) 
ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% 
επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, δηλαδή 
επιχορήγηση συνολικού ποσού εκατόν σαράντα τεσσά−
ρων χιλιάδων (144.000) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23−11−2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

(11)     
 Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΙΚ. ΒΑΣΙΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑ−

ΚΗ − ΓΕΩΡΓ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ−
ΚΗ ΤΥΛΙΣΟΥ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. 20605/ΥΠΕ/5/03179/Ε/Ν.3299/2004/ 
03.05.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΙΚ. 
ΒΑΣΙΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ − ΓΕΩΡΓ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε.» με 
δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΥΛΙΣΟΥ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΥΛΙ−
ΣΟΥ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυ−
ση φωτοβολταϊκού σταθμού, στο Δήμο Μαλεβιζίου του 
Νομού Ηρακλείου, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης 
διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (288.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή 

ποσό επιχορήγησης εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων δια−
κοσίων (115.200) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 8. 9. 2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

 F

(12)  
 Απόφαση υπαγωγής της εταιρείας «ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΕ» 

στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 20804/ΥΠΕ/5/02503/Ε/Ν.3299/2004/
4−5−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της υπό σύσταση επι−
χείρησης «ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΕ» για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 
κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 32 δωματίων, 90 κλινών, 
στον Οικισμό Παλαιάς Μορσίνης, του Δήμου Ξάνθης, 
του Νομού ΞΑΝΘΗΣ, της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας και Θράκης, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα 
χιλιάδων (4.950.000,00) ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 54,994%, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους δύο εκατομμυρί−
ων επτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων τριών 
(2.722.203,00) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δεκαεπτά (17) 
νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης που αντιστοιχούν 
σε 11 Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 21.12.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(13)     

 Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ O.E.» με δ.τ. «BLUE ENVIE 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ O.E.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 20705/ΥΠΕ/4/01187/Ε/Ν.3299/4.5.2012 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
− οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας 
«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ O.E.» 
με δ.τ. «BLUE ENVIE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ O.E.», που αφορά στην 
παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά στοιχεία, 
στην τοποθεσία «ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ», του Δήμου Μονεμβασιάς, 
του Νομού ΛΑΚΩΝΙΑΣ, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τετρακο−
σίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ 
ογδόντα έξι λεπτών (412.693,86 €).
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β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα επτά 
ευρώ είκοσι τεσσάρων λεπτών (185.787,24) €, που απο−
τελεί ποσοστό 45,02% του συνολικού κόστους της ενι−
σχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ 
εξήντα δύο λεπτών (226.906,62) που αποτελεί ποσοστό 
54,98% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης και αφορά στην αρχική επένδυση κατά ποσό 
διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ 
εξήντα δύο λεπτών (226.156,62) που αποτελεί ποσοστό 
55% και στις αμοιβές συμβούλων και δαπάνες μελετών 
κατά ποσό επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00) που απο−
τελεί ποσοστό 50%.

δ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 30−6−2010.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−

δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του 
Ν.3908/2011 και το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 33/2011.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ποσού πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα 
ενός ευρώ εξήντα δύο λεπτών (51.181,62).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    (14)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 

κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «Κ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ−
ΩΝ» με δ.τ. «PALAMIDIS ΑΕ», η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04. 

 Με την υπ’ αριθμ. 19812/ΥΠΕ/4/00041/Ε/Ν.3299/30−4−2012 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
− οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας «Κ. 
ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ−
ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «PALAMIDIS ΑΕ», που αφορά 
στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, 64 δωματίων, 
152 κλινών (12 σουίτες, 8 τρίκλινα και 44 δίκλινα), με 
τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών 
εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιά−
δων εκατόν πενήντα έξι ευρώ (13.554.156,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τεσ−
σάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τριών χιλιά−
δων εκατόν δέκα τεσσάρων ευρώ (4.283.114,00) €, που 
αποτελεί ποσοστό 31,60% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα 
τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ 
(4.743.954,00) που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι 
επτά χιλιάδων ογδόντα οκτώ λεπτών (4.527.088,00) €, 
που αποτελεί ποσοστό 33,40% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 30−9−2009.
στ) Την παρακράτηση ποσού ενίσχυσης (329.000,00 €) 

λόγω μη δημιουργίας των απαιτούμενων νέων θέσεων 
απασχόλησης κατά το χρόνο ολοκλήρωσης και έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 47718/8−11−11 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 
2669/Β/9−11−2011) περί «Καθορισμού της διαδικασίας και 
του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώ−
σεις μη τήρησης των υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις 
απασχόλησης) των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του νόμου 3299/2004.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του 
Ν.3908/2011 και το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 33/2011.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα τριών 
χιλιάδων διακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ (2.813.214).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

(15)     
 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 28129/ΥΠΕ/4/01142/Ε/Ν.3299/2004/ 

29.6.2007 απόφασης του Υπουργού και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 
επένδυσης της Εταιρείας με την επωνυμία «PATRAS 
LOGISTICS ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ». 

 Με την υπ’ αριθμ. 20529/ΥΠΕ/4/01142/Ε/3.5.2012 απόφα−
ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 
28129/ΥΠΕ/4/01142/Ε/Ν. 3299/2004/29.6.2007 απόφασης 
του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «PATRAS 
LOGISTICS ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ» που 
αναφέρεται στην ίδρυση εταιρείας παροχής υπηρε−
σιών εφοδιαστικής αλυσίδας (third party logistics), στη 
ΒΙ.ΠΕ Πάτρας, του Νομού Αχαΐας, συνολικής δαπάνης 
33.700.000 ευρώ.

Η εν λόγω ανάκληση εγκρίνεται μετά από αίτηση του 
φορέα της επένδυσης.

Για την εν λόγω επένδυση δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
εκταμίευση επιχορήγησης (προκαταβολή ή δόση).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    Αριθμ. 20283 (16)
Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα 

επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνο−
λικής ισχύος έως 150 kw σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 
(ΦΕΚ Α΄83). 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
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Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

2.  Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄165).

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων 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 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς» (Α΄147).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργού» (ΦΕΚ Α΄ 47)

5. Την υπ’ αριθμ. 12966/19−03−2012 απόφαση περί «Ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐ−
τη» (Β΄810). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ Α΄261) «Κίνητρα 
Ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική Ανάπτυξη και 
την περιφερειακή Σύγκλιση».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄8) «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» 
όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83) Διαδικασία 
αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στον Ν. 3908/2011).

9. Την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση 2/16822/0022/ 
9−5−2011 «περί καθορισμού αποζημιώσεων».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 241, του νόμου 4072/2012 
(ΦΕΚ Α΄86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
– Νέα εταιρική μορφή – Σήματα –Μεσίτες ακινήτων – Ρυθ−
μίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες 
διατάξεις».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

12. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την ανάγκη μείω−
σης των γραφειοκρατικών διαδικασιών προς όφελος 
της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος, αποφα−
σίζουμε:

1. Τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων «Για τα επενδυ−
τικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή 
ενέργεια (άρθρο 3 παρ. 1 περ. β υποπερ. vi του Ν. 3299/ 
2004) συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83), 
για τα οποία δεν έχει διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος 
έως τη δημοσίευση της παρούσας. 

2. Τα Όργανα Ελέγχου ορίζονται με απόφαση των 
Οργάνων της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3908/2011 και 
απαρτίζονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές από το 
Μητρώο Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονι−
κής επιλογής μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής 
διαδικασίας (παρ. 3 του άρθρου 10 και παρ 5. του άρ−
θρου 10 του π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83). 

3. Οι επενδυτές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 2 παρ. 4 υποχρεούται να καταχωρούν στο πλη−
ροφοριακό σύστημα τα αιτήματά τους και να τα υπο−

βάλλουν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία. Αιτήσεις ελέγχου 
που δεν έχουν υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ 
δεν εξετάζονται. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
δεν μπορούν να επισυναφθούν ως ηλεκτρονικά αρχεία 
σαρώνονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται ως αρχεία 
εικόνας. Τα απαιτούμενα αρχεία δικαιολογητικών ορί−
ζονται ως ακολούθως:

− Σύσταση εταιρείας και τροποποιήσεις καταστατι−
κού (περιλαμβάνονται οι αυξήσεις μετοχικού Κεφαλαίου 
με την επικύρωση πρωτοδικείου). Μετοχική ή εταιρική 
Σύνθεση.

− Παραστατικά καταβολής της ιδίας συμμετοχής – αυ−
ξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (καταθετήρια τραπεζών, 
φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου)

− Παραστατικά δαπανών (Δελτία Αποστολής & τιμολό−
για) και παραστατικά εξοφλήσεων, λογιστικές εγγραφές 
− καρτέλες προμηθευτών, λογαριασμός παγίων στις πε−
ριπτώσεις τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας ή φωτοτυπία 
του βιβλίου παγίων/εσόδων – εξόδων στις περιπτώσεις 
τήρησης Β κατηγορίας Βιβλίων του ΚΒΣ).

− Bεβαίωση δυναμικότητας από τον υπεύθυνο μηχα−
νικό.

− Συμβάσεις με προμηθευτές και κατασκευαστές θε−
ωρημένων από την ΔΟΥ.

− Συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου ή ενοικιαστήριο με 
πιστοποιητικό μεταγραφής.

− Οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλί−
μακας.

− Άδειες (Απόφαση εξαίρεσης ΡΑΕ, Έγκριση περιβαλ−
λοντικών όρων).

− Σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο Χαμηλής Τάσης 
της ΔΕΗ.

− Σύμβαση πώλησης και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
με την ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.

− Έγγραφο ΔΕΗ για τη σύνδεση με το δίκτυο Χαμηλής 
Τάσης της ΔΕΗ.

− Δάνειο (Σύμβαση με Τράπεζα και πρόσφατη βεβαί−
ωση με ημ/νία των εκταμιεύσεων).

− Σύμβαση ενεχύρασης της προβλεπόμενης από την 
εξεταζόμενη επένδυση επιχορήγησης. 

− Στοιχεία εκταμίευσης επιχορήγησης (αν έχει γίνει).
− Τιμολόγια πώλησης προς τον ΔΕΣΜΗΕ, ηλεκτρικής 

ενέργειας για την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας.

− Τοπογραφικό χωροθέτησης του πάρκου εξηρτημένο 
από το Εθνικό Δίκτυο συντεταγμένων. 

Φωτογραφικό υλικό
− Πανοραμική φωτογραφία του πάρκου.
− Φωτογραφίες της εισόδου του Φ/Π με πινακίδα ιδι−

οκτησίας. 
− Φωτογραφίες των πάνελς, των βάσεων στήριξης−

οικίσκου (αν υπάρχει) των INVERTERS – αλεξικέραυνο 
− σύστημα παρακολούθησης−κομπιούτερ κ.λπ.

− Φωτογραφίες της περίφραξης στις οποίες να είναι 
ευκρινές αν έχει τοιχίο μπετόν και πασαλόπιξη.

− Φωτογραφίες των trackers και των βασικών εργα−
λείων (αν υπάρχουν). 

− Τοπογραφικό χωροθέτησης του πάρκου εξηρτημένο 
από το Εθνικό Δίκτυο συντεταγμένων. 

Η συμπλήρωση του συνόλου των πεδίων του ΠΣΚΕ 
με τεχνική περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων των 
μηχανημάτων, των ειδ. εγκαταστάσεων κ.λπ. συσχετιζό−
μενα με την εγκριτική απόφαση είναι υποχρεωτική. Στην 
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τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού θα περιλαμβάνεται 
η μάρκα, ο τύπος, τα Serial Νumber και η ισχύς με βε−
βαίωση δυναμικότητας από τον υπεύθυνο μηχανικό. Στη 
περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων απαιτείται αναλυτική 
τεκμηρίωση.

4. Προβλέπεται η διενέργεια εκτάκτων επιτόπιων 
ελέγχων καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας μετά την 
ολοκλήρωση των επενδύσεων σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στο άρθρο 10 παρ. 9 του Π.Δ. 33/2011 ο οποίος 
μπορεί να ενεργείται οποτεδήποτε με απόφαση του αρ−
μοδίου οργάνου για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3908/11 ή τους προγενέστερους 
επενδυτικούς νόμους. 

5. Οι αποζημιώσεις των ελεγκών για την διενέργεια 
των διοικητικών ελέγχων ορίζονται σύμφωνα με τα ανα−

φερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 2/16822/0022/
9−5−2011. Και κατατάσσονται στην κατηγορία των εντός 
έδρας ελέγχων.

6. Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επεν−
δύσεων, της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανά−
πτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.), θα ενημερωθούν οι φορείς που ήδη 
έχουν υποβάλλει αιτήματα, μέσω ανακοίνωσης στον 
δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε.Α. www.ependyseis.gr, και ηλε−
κτρονικού ταχυδρομείου. 

Η απόφαση αυτή που ισχύει από τη δημοσίευσή της 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02015180405120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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