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7

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
Α.Ε.» με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα
των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

8

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΛΙΝΔΙΑ ΠΕΥΚΟΙ ΛΙΝΔΟΣ ΑΕ» με δ.τ. «ΛΙΝΔΙΑ
ΠΕΥΚΟΙ ΛΙΝΔΟΣ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41
του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

9

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«Α.Η. ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Α. Η. ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.» στο
καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα
των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο
«UNTITLED STEVE COOGAN FILM (working title)»
(τηλεοπτική ταινία μυθοπλασίας) του Φορέα
Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΚΙΝΕΤΙΚΑ
FILM GREECE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ΄ Κεφαλαίου
του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α΄ 116).
Τροποποίηση της ΑΠ 743/Π 14/5/00012/Ε/
ν. 3299/04/01-08-2008 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (ΦΕΚ 1729/
τ.B΄/28-8-2008) περί υπαγωγής επένδυσης της
εταιρείας «ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΑΛΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» με
δ.τ. «ALEX BEACH» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41
του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

4

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΛΑΖΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
BEST WESTERN» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41
του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

5

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΤΕΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα
των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

6

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«Ξ.Τ.Ε.Ε. ΡΟΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Δ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Α.Ε.»
με δ.τ. «ΜΑΤΟΥΛΑ ΜΠΗΤΣ» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37
έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 5649

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο
«UNTITLED STEVE COOGAN FILM (working title)»
(τηλεοπτική ταινία μυθοπλασίας) του Φορέα
Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΚΙΝΕΤΙΚΑ FILM GREECE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ΄ Κεφαλαίου
του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α΄ 116).
Με την 16002/27-11-2018 απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
(παρ. 3 άρθρο 29 του ν. 4487/2017), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «UNTITLED
STEVE COOGAN FILM (working title)» (τηλεοπτική ταινία μυθοπλασίας) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με
την επωνυμία «ΚΙΝΕΤΙΚΑ FILM GREECE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις διατάξεις του Δ΄ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α΄ 116) για την ενίσχυση
του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της
επιχορήγησης, σύμφωνα με το αριθμ. 35/28-09-2018
πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας και
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Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017
(ΦΕΚ Α΄ 116). Το ως άνω επενδυτικό σχέδιο αφορά σε
αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο κατά τα αναφερόμενα
στο άρθρο 20 παρ. 2 ή/και 3 του ν. 4487/2017 και συγκεκριμένα πρόκειται για κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας, το οποίο εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας 59.11 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και
2 της αριθμ. 923/23-03-2018 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 1138).
Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η «ΚΙΝΕΤΙΚΑ FILM
GREECE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος 3 της αριθμ. 923/23-03-2018 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1138) και συγκεντρώνει γενική συνολική βαθμολογία 37 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς.
Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων
ογδόντα έξι ευρώ (751.086,00 €).
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 25% του
προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων
επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών
(187.771,50 €).
Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς
μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την
ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και
τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, σε συνδυασμό με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 11 της αριθμ. 923/23-03-2018
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1138).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017
(ΦΕΚ Α΄ 116) και της αριθμ. 923/23-03-2018 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1138).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 28-09-2018.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 5649/17.12.2018

(2)
Τροποποίηση της ΑΠ 743/Π 14/5/00012/Ε/ν. 3299/
04/01-08-2008 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (ΦΕΚ 1729/τ.B΄/
28-8-2008) περί υπαγωγής επένδυσης της
εταιρείας «ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
Με την 107/Π14/5/00012/Ε/ν. 3299/04/07-11-2018
απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η
τροποποίηση της αριθμ. ΑΠ 743/Π 14/5/00012/Ε/ν. 3299/
04/01-08-2008 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (ΦΕΚ 1729/τ.B΄/28-8-2008) απόφασης υπαγωγής
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, επένδυση
της εταιρείας «ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό
των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας: α) στη θέση Χαλή, β) στη θέση Βρουλίδια (πάρκο Α΄)
και γ) στη θέση Τοίχος Χαλής (πάρκο Β΄), στον Δήμο Καλυμνίων της νήσου Καλύμνου του Νομού Δωδεκανήσου.
Με την απόφαση αυτή:
α. φορέας της επένδυσης ορίσθηκε η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ»,
β. η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη καθορίσθηκε στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων
ευρώ (1.150.000,00 €),
γ. το ποσοστό επιχορήγησης καθορίσθηκε στο 25%
επί της ενισχυόμενης δαπάνης, δηλαδή συνολικό ποσό
επιχορήγησης διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (287.500,00 €), και
δ. το ποσό του τραπεζικού δανείου καθορίσθηκε στο
ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(575.000,00 €).
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής του εδαφίου γ της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 3908/2011
(ΦΕΚ 8/τ.Α΄/1-2-2011) και του άρθρου 9 του π.δ. 33/2011
(ΦΕΚ 83/τ.Α΄/14-4-2011).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ι

(3)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΑΛΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «ALEX BEACH» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την 116/Π14/7/00011/Γ/ν.4399/2016/8-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό
ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας ALEX BEACH, κατηγορίας 4*, συνολικής δυναμικότητας 188 δωματίων, 355 κλινών στην περιοχή Θεολόγος του Δ.Δ. Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου, στη νήσο Ρόδο του Νομού
Δωδεκανήσου (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού
επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.681.202,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.681.202,00 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β

375.368,28 €
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- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
6.1

Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό (%)

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)

20,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

40,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 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)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης
100,000%
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
0,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 8 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει
την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Ι

(4)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΛΑΖΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BEST WESTERN» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα
των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την 111/Π14/7/00003/Γ/ν.4399/2016/8-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό
ολοκληρωμένης μορφής κτιριακών υποδομών, εξοπλισμού και λειτουργιών της Ξενοδοχειακής μονάδας ΠΛΑΖΑ,
4 αστέρων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 495.219,98 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 495.219,98 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β

51.998,10 €

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση)
ΣΥΝΟΛΟ Δ.1
- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανώv:
6.1

74.282,99 €

Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό (%)

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)

20,000%
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(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

10,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

30,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 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)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
2,20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 12 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει
την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Ι

(5)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΤΕΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41
του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την 112/Π14/7/00005/Γ/ν.4399/2016/8-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό
ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων στην Καρδάμαινα της Κω στο Νομό Δωδεκανήσου
(ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους
ίσου με 1.189.182,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.189.182,00 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση)
ΣΥΝΟΛΟ Δ.1

356.754,60 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
6.1

Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

- Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό (%)

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)

20,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

10,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

30,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 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)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

50,000%
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ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης
100,000%
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
4,80 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 12 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει
την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Ι

(6)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ξ.Τ.Ε.Ε. ΡΟΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Δ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Α.Ε.» με
δ.τ. «ΜΑΤΟΥΛΑ ΜΠΗΤΣ» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41
του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την 110/Π14/7/00002/Γ/ν.4399/2016/8 -11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό και
ανακαίνιση κτιριακής υποδομής, εξοπλισμού και λειτουργιών του ξενοδοχείου ΑΚΤΗ (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 368.205,93 ευρώ
και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 368.205,93 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β
- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανώv:
6.1

72.168,36 €

Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

- Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό (%)

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)

20,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

40,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 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)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης
100,000%
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
1,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 11 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει
την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
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(7)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.» με δ.τ.
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41
του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την 109/Π14/7/00001/Γ/ν.4399/2016/8-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό
ολοκληρωμένης μορφής κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού της ξενοδοχειακής μονάδας «ΑΚΤΗ ΑΠΟΛΛΩΝ
APOLLO BEACH», που βρίσκεται στην περιοχή Φαληράκι της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του δήμου Ρόδου στο
νομό Δωδεκανήσου, και κατασκευή κλειστής θερμαινόμενης πισίνας (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10,
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.624.880,28 ευρώ και συνολικού
ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.624.880,28 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση)
ΣΥΝΟΛΟ Δ.1
- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανώv:
6.1

487.464,09 €

Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

- Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό (%)

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)

20,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

10,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

30,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 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)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης
100,000%
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
6,90 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 8 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει
την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Ι

(8)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΛΙΝΔΙΑ ΠΕΥΚΟΙ ΛΙΝΔΟΣ ΑΕ» με δ.τ. «ΛΙΝΔΙΑ ΠΕΥΚΟΙ ΛΙΝΔΟΣ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016
(Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την 113/Π14/7/00008/Γ/ν.4399/2016/8-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα
των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου
τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων «Λινδία Θάλασσα», κατηγορίας 3*, συνολικής δυναμικότητας 90 Διαμερισμάτων,
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90 Δωματίων, 180 Κλινών, στην περιοχή Πεύκοι, του Δ.Δ. Λίνδου, του Δήμου Ρόδου, του Νομού Δωδεκανήσου
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.927.091,74 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με
1.711.566,64 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β

479.238,66 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανώv:
6.1

Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

- Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό (%)

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)

20,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

40,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 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)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

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.).
Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 9 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει
την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Ι

(9)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Α.Η. ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Α. Η. ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37
έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την 114/Π14/7/00009/Γ/ν.4399/2016/8-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην Ίδρυση νέας
ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων συνολικής δυναμικότητας 35 δωματίων/71 κλινών στην περιοχή Πηγάδια, του
Δήμου Καρπάθου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και
παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.060.526,54 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου
κόστους ίσου με 1.703.906,46 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β

477.093,81 €

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

66452

Τεύχος Β’ 5649/17.12.2018

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανώv:
6.1

Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό (%)

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)

20,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

40,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 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)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης
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.).
Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 11 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει
την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02056491712180008*

