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Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΑΝΜΕΤΑΛ - Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» στο
καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME
των άρθρων 42 έως 46 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
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Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΟΥΣΟΥΡΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΕΛΑΘΡΟΝ και ΗΑΝΙΟΤΙ MELATHRON»»
στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME
των άρθρων 42 έως 46 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
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Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με δ.τ. «CORSO
RESORT Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ των άρθρων 42
έως 46 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2
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4
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Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.» στο καθεστώς Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 36
του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Τροποποίηση απόφασης (26240/29-05-2014) του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της
επιχείρησης ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
Παναγιώτη, για την ενίσχυσή του με το κίνητρο
της επιχορήγησης».
Τροποποίηση απόφασης (25954/28-05-2014) του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της
επιχείρησης Α. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, για την ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης».
Τροποποίηση της 32666/ΕΥΘΥ 324/23-03-2015
(ΦΕΚ 717 Β΄) υπουργικής απόφασης για την «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7
του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ.
41540/Γ ΚΠΣ 275/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501 Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει», όπως ισχύει.
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«MP ENERGY (EM ΠΙ ΕΝΕΡΤΖΥ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «MP ENERGY
(EM ΠΙ ΕΝΕΡΤΖΥ) Μ.Ε.Π.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των άρθρων 42
έως 46 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 182

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.» στο καθεστώς Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 36
του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την 163/ΥΠΕ/7/00005/Ε/ν.4399/2016/02-01-2019
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016,
όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 32
έως 36 αυτού (Α΄ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην «επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής αλεύρων από μαλακό σίτο»
(ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.61.2, Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών - μειγμάτων
τους), στην περιοχή ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΙΣΘΜΙΑ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
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Τεύχος Β’ 182/31.01.2019

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.845.448,00 ευρώ
και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.845.448,00 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Α.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
(Για Συμβατική Επένδυση)
ΣΥΝΟΛΟ Α.1
2.630.451,60 €
- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 1)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

Ποσοστό (%)

35,000%
10,000%
45,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
1,00 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ι

(2)
Τροποποίηση απόφασης (26240/29-05-2014) του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του Παναγιώτη, για την ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης».
Με την 138717/ΥΠΕ/5/03361/Ε/Ε_2/1/ν.3299/2004/
20-12-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1
παρ. 1 και 2, του άρθρου 3 παρ. 7, του άρθρου 4 παρ.
2.α και του άρθρου 5 παρ. Α και Α.α.i,ii της 26240/
ΥΠΕ/5/03361/Ε/Ε_2/1/ν.3299/2004/29-05-2014
(ΦΕΚ 1522/τ.Β΄/06-06-2014) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, ολοκλήρωση
και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη, για την ενίσχυσή του με
το κίνητρο της επιχορήγησης», λόγω διόρθωσης του
χρηματοδοτικού σχήματος του επενδυτικού σχεδίου,
ως εξής:
1. το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων
επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτών
(104.748,66 €),
2. το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα
ευρώ και είκοσι λεπτών (62.849,20 €), που αποτελεί ποσοστό 60,00% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης,
3. το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των σαράντα μίας χιλιάδων οκτακόσια ενενήντα εννέα

ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (41.899,46 €), που αποτελεί ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους της
επένδυσης.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της 26240/ΥΠΕ/5/03361/
Ε/Ε_2/1/ν.3299/2004/29-05-2014 (ΦΕΚ 1522/τ.Β΄/
06-06-2014) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7
του ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117 Α΄) και την υπουργική απόφαση 77685/21-07-2016 «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335 Β΄).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ι

(3)
Τροποποίηση απόφασης (25954/28-05-2014) του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου
της επιχείρησης Α. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, για την
ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης».
Με την 138645/ΥΠΕ/5/02618/Ε/ΕΝ1_1/ν.3299/2004/
20-12-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1
παρ. 1 και 2, του άρθρου 3 παρ. 7, του άρθρου 4 παρ.
2.α και του άρθρου 5 παρ. Α.α.i, Α.α.ii και Α.β.i της
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25954/ΥΠΕ/5/02618/Ε/ΕΝ_1/ν.3299/2004/28-05-2014
(ΦΕΚ 1418/τ.Β΄/03-06-2014) απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, ολοκλήρωση και
πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης Α. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ,
για την ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης»,
λόγω διόρθωσης του χρηματοδοτικού σχήματος του
επενδυτικού σχεδίου, ως εξής:
1. το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων δέκα
ευρώ (125.010,00 €),
2. το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των τριάντα μιας χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ
και πενήντα λεπτών (31.252,50 €), που αποτελεί ποσοστό
25,00% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης,
3. το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων
πενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (43.753,50 €),
που αποτελεί ποσοστό 35,00% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης,
4. το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
πενήντα χιλιάδων τεσσάρων ευρώ (50.004,00 €), που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της 26355/ΥΠΕ/5/
02618/Ε/ΕΝ1_1/ν.3299/2004/28-05-2014 (ΦΕΚ 1418/
τ.Β΄/03-06-2014) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7
του ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117 Α΄) και την υπουργική απόφαση 77685/21-07-2016 «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335 Β΄).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 5218/ΕΥΘΥ 52
(4)
Τροποποίηση της 32666/ΕΥΘΥ 324/23-03-2015
(ΦΕΚ 717 Β΄) υπουργικής απόφασης για την «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7
του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ.
41540/Γ ΚΠΣ 275/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501 Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει», όπως ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
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2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192 Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
6. Τον ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014) «Α) Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Την Ε(2007) 5439/06-11-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» του ΕΣΠΑ
2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
9. Την Ε(2014) 10179/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» του ΕΣΠΑ 2014-2020,
όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας
και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
11. Την 32666/ΕΥΘΥ 324/23-03-2015 (ΦΕΚ 717 Β΄)
υπουργικής απόφασης για την «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 και
αντικατάσταση της αριθμ. 41540/Γ ΚΠΣ 275/8-12-2000
(ΦΕΚ 1501 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει» και την 49056/ΕΥΘΥ 367/
08-05-2018 (ΦΕΚ 1645 Β΄) τροποποίησή της.
12. Την 91589/03-09-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 3814 Β΄) για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη.
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Άρθρο 2
Το σημείο II του άρθρου 3 της 32666/ΕΥΘΥ 324/
23-03-2015 υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της
ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«II. Μονάδα Β.1: Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, 6 και 7 ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020».

13. Την 4093/26-11-2018 πρόταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
14. Την από 10-01-2019 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.
16. Τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της 32666/ΕΥΘΥ 324/23-03-2015
υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ του
ΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 717 Β΄), ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Το σημείο III του άρθρου 3 της 32666/ΕΥΘΥ 324/
23-03-2015 υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της
ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«III. Μονάδα Β.2: Διαχείρισης Πράξεων Άξονα Προτεραιότητας 5 ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και Εκχωρήσεων από άλλα ΕΠ».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 32666/
ΕΥΘΥ 324/23-03-2015 υπουργική απόφαση , όπως
τροποποιήθηκε με την 49056/ΕΥΘΥ 367/08-05-2018
(ΦΕΚ 1645 Β΄) υπουργική απόφαση .
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 1
Το άρθρο 2 της 32666/ΕΥΘΥ 324/23-03-2015 υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου συγκροτείται από τέσσερις (4) μονάδες:
Α.: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Β.1.: Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 1,
2, 3, 4, 6 και 7 ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Β.2.: Διαχείρισης Πράξεων Άξονα Προτεραιότητας 5 ΕΠ
Νοτίου Αιγαίου 2014- 2020 και Εκχωρήσεων από άλλα ΕΠ
Γ.: Οργάνωσης - Υποστήριξης».

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 25412(62)
(5)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «MP ENERGY (EM ΠΙ ΕΝΕΡΤΖΥ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «MP ENERGY (EM ΠΙ ΕΝΕΡΤΖΥ)
Μ.Ε.Π.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των άρθρων 42 έως 46 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την 32570(15)/Π03/7/00015/Α/ν. 4399/2016/07-01-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο
καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των άρθρων 42 έως 46 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που
αναφέρεται στην «Ίδρυση μονάδας παραγωγής βιολογικών προϊόντων βρώμης» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.61.33, παραγωγή σιτηρών για πρόγευμα και άλλων προϊόντων από κόκκους δημητριακών), στον Δήμο
Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.519.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.519.000,00 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης
ΣΥΝΟΛΟ
834.950,00 €
- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Α.1 Ενισχυόμενες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό ποσοστό βάσει τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 1)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης
Α.2 Ενισχυόμενες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)

Ποσοστό (%)

35,000%
20,000%
55,000%
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ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς MME (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό ποσοστό βάσει τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό ποσοστό βάσει τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης
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50,000%
50,000%
100,000%
100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
7,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ι

(6)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΑΝΜΕΤΑΛ - Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των άρθρων 42 έως 46 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την 471890(3651)/Π03/7/00001/Α/ν.4399/2016/07-01-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο
καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των άρθρων 42 έως 46 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που
αναφέρεται στην «Επέκταση δυναμικότητας μονάδας κοπής και επεξεργασίας μετάλλων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 25.99.99, εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κατασκευασμένων
μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.), στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικού επιλέξιμου
κόστους ίσου με 716.780,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 716.780,00 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης
ΣΥΝΟΛΟ
393.729,00 €
- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Α.1 Ενισχυόμενες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό ποσοστό βάσει τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 1)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης
Α.2 Ενισχυόμενες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς MME (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό ποσοστό βάσει τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό ποσοστό βάσει τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης

Ποσοστό (%)

35,000%
20,000%
55,000%

50,000%
50,000%
100,000%
100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
3,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2304

Τεύχος Β’ 182/31.01.2019

(7)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΟΥΣΟΥΡΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΕΛΑΘΡΟΝ και ΗΑΝΙΟΤΙ MELATHRON»» στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των άρθρων 42 έως 46 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την 33754(74)/Π03/7/00037/Α/ν.4399/2016/07-01-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των άρθρων 42 έως 46 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας τεσσάρων (4) αστέρων» (ΚΑΔ 55.10,
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στη θέση Χανιώτη του Δήμου Κασσάνδρας του Νομού Χαλκιδικής, συνολικού
επιλέξιμου κόστους ίσου με 284.211,50 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 284.211,50 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της Επιχορήγησης
ΣΥΝΟΛΟ
155.891,33 €
- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Α.1 Ενισχυόμενες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό ποσοστό βάσει τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 1)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης
Α.2 Ενισχυόμενες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς MME (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό ποσοστό βάσει τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης

Ποσοστό (%)

35,000%
20,000%
55,000%

50,000%
50,000%
100,000%
100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
1,16 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ι

(8)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με δ.τ. «CORSO RESORT Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ των άρθρων 42 έως 46 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την 34017(85)/Π03/7/00041/Α/ν.4399/2016/07-01-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο
καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ των άρθρων 42 έως 46 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που
αναφέρεται στην «Εκσυγχρονισμό και επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας σε διατηρητέο κτίριο» (ΚΑΔ κύριου κλάδου
δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στη θέση Τανταλίδου 4 του Δήμο Θεσσαλονίκης
του ομώνυμου Νομού, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.506.919,89 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου
κόστους ίσου με 2.506.919,89 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης
ΣΥΝΟΛΟ
966.564,16 €
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- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Α.1 Ενισχυόμενες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό ποσοστό βάσει τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 1)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης
Α.2 Ενισχυόμενες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό ποσοστό βάσει τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό ποσοστό βάσει τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό ενίσχυσης
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Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
11,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02001823101190008*

