
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση είκοσι επτά 
(27) πυρήνων (Ακινήτων) κυριότητας του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο 
Δήμο Ανωγείων Κρήτης με σκοπό την υλοποίηση 
δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

2 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του 
κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης: 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. «ΡΟΔΟ-
ΠΗ» με δ.τ. «ΡΟΔΟΠΗ», νυν «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟ-
ΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΟΣ», «ΡΟΔΟΠΗ» και 
«ΤΥΡΑΣ» που υλοποιήθηκε στην κατηγορία της 
Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυ-
τικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν. 3908/2011 (1η 
περίοδος 2011), για την ενίσχυσή της με το κίνη-
τρο της φορολογικής απαλλαγής. 

3 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΑΝΕΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΕΛΙΟΣ 
Ι.Κ.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματι-
κότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 
των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’   κύ-
κλος).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 42538 (1)
   Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση είκοσι επτά 

(27) πυρήνων (Ακινήτων) κυριότητας του Υπουρ-

γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο 

Δήμο Ανωγείων Κρήτης με σκοπό την υλοποίη-

ση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως 

αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 44 
του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενί-
σχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία 
ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).

2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

5. Το άρθρο 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’  98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

8. Την υπό στοιχεία 12567/Δ1.4434/16.3.2020 υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης» (ΑΔΑ: 66ΗΧ46ΜΤΛΚ-ΝΒΘ).

9. Την υπ’ αρ. 31777/24.05.2021 πρόταση του Γενικού 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας.

10. Την υπ’ αρ. 26532/10.05.2021 γνωμοδότηση της 
Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τα συνημμένα 
σ’ αυτή έγγραφα στοιχεία.

11. Το υπ’ αρ.171/5.01.2021 έγγραφο του Δήμου Ανω-
γείων.

12. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο 
Ανωγείων Ρεθύμνης Κρήτης, είκοσι επτά (27) αδιάθε-
των πυρήνων (ακινήτων), υπ’ αρ. 4, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 21, 
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26, 29, 30, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, εντός σχεδίου πόλης Ανωγείων, όπως αποτυ-
πώνονται στο από 25.02.2021 τοπογραφικό διάγραμμα 
«Γενική Αποτύπωση Περιοχής» της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ανωγείων, θέση «ΔΑΜΑΝΙΑ» οι οποίοι πε-
ριήλθαν στην κυριότητα του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει των διατάξεων του άρ-
θρου 47 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), με σκοπό τη στέγαση 
Υπηρεσιών του Δήμου, την υλοποίηση δράσεων κοινω-
φελούς χαρακτήρα καθώς και την κάλυψη στεγαστικών 
αναγκών, ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε 
οικονομική δυσχέρεια, κατόπιν σχετικής απόφασης του 
Δήμου Ανωγείων.

Β. Η ως άνω παραχώρηση χρήσης των είκοσι επτά (27) 
αδιάθετων Πυρήνων (ακινήτων) γίνεται με τους παρακά-
τω όρους και προϋποθέσεις:

I. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για εί-
κοσι πέντε (25) έτη. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται 
η ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

II. Ο Δήμος Ανωγείων θα προβεί με δαπάνες του στην 
αποκατάσταση, επισκευή και συντήρηση των (27) πυ-
ρήνων (ακινήτων) που παραχωρούνται με την παρούσα 
απόφαση.

III. Ο Δήμος υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμόδιες 
Αρχές, όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες και εγκρί-
σεις, να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής ασφάλειας 
κατά την υλοποίηση έργων στους παραχωρούμενους 
πυρήνες (ακίνητα), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

IV. Ο Δήμος έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινι-
κή και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα, που 
τυχόν προκληθεί από την δραστηριότητά του στον πα-
ραχωρούμενο χώρο καθώς και από την μη τήρηση των 
υποχρεώσεών του.

V. Ο Δήμος ευθύνεται για την απαγόρευση της κα-
τάληψης άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο 
ακίνητο και της τοποθέτησης σε αυτό μηχανημάτων εύ-
φλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή άλλων αντικειμένων, που 
μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά 
το περιβάλλον.

VI. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύσε-
ως της απόφασης παραχώρησης, το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν βαρύνεται με οποιαδή-
ποτε δαπάνη σχετική με τους παραχωρούμενους πυ-
ρήνες, ενώ όλες οι λειτουργικές δαπάνες (θέρμανσης, 
ύδρευσης, ηλεκτρικού, φύλαξης κ.λπ.) καθώς και οι 
όποιες απαιτούμενες εργασίες επισκευής, συντήρησης, 
ανακατασκευής, προσθήκης κ.λπ. στα κτίρια και στον 
περιβάλλοντα χώρο θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το 
Δήμο Ανωγείων.

VII. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, 
ο Δήμος Ανωγείων έχει την αποκλειστική ευθύνη συ-
ντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών των παρα-
χωρούμενων πυρήνων (ακινήτων). Οποιαδήποτε τρο-
ποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς 
όφελος του παραχωρούμενου πυρήνα (ακινήτου), χωρίς 
κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση 
για αποζημίωση του Δήμου.

VIII. Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ετησίως, για 
την πρόοδο των εργασιών και την κατάσταση των πα-
ραχωρούμενων πυρήνων (ακινήτων), καθώς επίσης για 
τις συνθήκες, ή γεγονότα που ενδέχεται κατά την κρίση 
του να επηρεάσουν σημαντικά τους παραχωρούμενους 
πυρήνες (ακίνητα). Είναι αυτονόητο ότι Δήμος θα κατα-
βάλλει κάθε προσπάθεια και θα λάβει όλα τα ενδεικνυ-
όμενα μέτρα για την διασφάλιση των συμφερόντων του 
Δημοσίου.

IX. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων όρων και 
προϋποθέσεων η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται 
αυτοδίκαια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ
Ι

(2)
    Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του 

κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης: ΒΙ-

ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. «ΡΟΔΟΠΗ» 

με δ.τ. «ΡΟΔΟΠΗ», νυν «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ-

ΜΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΟΣ», «ΡΟΔΟΠΗ» και 

«ΤΥΡΑΣ» που υλοποιήθηκε στην κατηγορία της 

Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επεν-

δυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν. 3908/2011 

(1η περίοδος 2011), για την ενίσχυσή της με το 

κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.  

 Με την υπ’ αρ. 2667/23-06-2021 απόφαση του Προϊ-
σταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) πιστοποιείται 
η τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό-
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της επιχείρησης: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. «ΡΟΔΟΠΗ» με δ.τ. «ΡΟΔΟΠΗ», νυν ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΟΣ», «ΡΟΔΟ-
ΠΗ» και «ΤΥΡΑΣ» (φορέας), που αφορά στον «ΕΚΣΥΓΧΡΟ-
ΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ», 
(Κ.Α.Δ. 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.51) στη 
θέση: 3ο χλμ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΛΑ-
ΓΟΥΣ, του Δήμου ΞΑΝΘΗΣ, του Νομού ΞΑΝΘΗΣ, της 
Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, 
συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου 
με: 5.606.331,21 €. 

1. Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, 
ο φορέας της επένδυσης ήταν Μεγάλη επιχείρηση, η 
επωνυμία του ήταν ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. με 
δ.τ. «ΟΛΥΜΠΟΣ», «ΡΟΔΟΠΗ» και «ΤΥΡΑΣ» και η μετοχική 
σύνθεση του ήταν: 
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Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ 
1 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 39,00%
2 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 39,00%

78,00 %
ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

1 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13,26%
2 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13,26%
3 ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12,48%
4 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 13,00%
5 ΣΑΡΑΝΤΗ ΖΩΗ του ΜΙΧΑΗΛ 13,00%
6 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ 13,00%

78,00 %
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

1 ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ Α.Ε. 11,00%
2 ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΝΤΗ Α.Ε. 11,00%

22,00 %
ΣΥΝΟΛΟ 100,00%

2. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η: 
16-03-2021. 

3. Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επένδυ-
σης ανέρχεται στο ποσό των: 5.111.107,67 €, συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης ποσού: 2.331.107,67 €. 

4. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των: 
2.331.107,67 €, που αποτελεί ποσοστό 100,00% του 
συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, η 
οποία προήλθε από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της επιχείρησης. 

5. Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των: 932.443,07 €, το οποίο αποτελεί πο-
σοστό 40,00% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης και αναλύεται ως εξής: 

• φορολογική απαλλαγή ποσού: 932.443,07 €, το οποίο 
αποτελεί ποσοστό 40,00% επί του συνολικού ενισχυό-
μενου κόστους της επένδυσης. 

6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε: 2.242,99 kW και η συ-
νολική δυναμικότητα αναλύεται ως εξής: 

• αποθήκευση παστεριωμένου γάλακτος: 470.000 κιλά, 
• αποθήκευση νωπού γάλακτος: 370.000 κιλά, 
• εμφιάλωση γάλακτος: 7.000 κιλά/ώρα και 
• νωπό γάλα (δυνατότητα επεξεργασίας πρώτης ύλης): 

270.000 κιλά/ημέρα. 
7. Κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης, οι συνολικές θέ-

σεις εργασίας ανήλθαν σε 919,24 Ε.Μ.Ε., εκ των οποίων 
365,92 Ε.Μ.Ε. αντιστοιχούν σε πτυχιούχους και επομέ-
νως πληρούνται οι όροι των παραγράφων β και γ, του 
άρθρου 6, της απόφασης υπαγωγής περί νέων θέσεων 
εξαρτημένης εργασίας και πτυχιούχων στις νέες θέσεις 
εργασίας. 

8. Πληρείται ο όρος της παραγράφου δ, του άρθρου 6, 
της απόφασης υπαγωγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, που αναφέρεται στο ποσοστό των επιλέξι-
μων δαπανών που αφορούν σε εφαρμογή προηγμένης 
τεχνολογίας. 

9. Δεν πληρείται ο όρος της παρ. δ του άρθρου 6 της 
απόφασης υπαγωγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, που αναφέρεται στο ποσοστό των επιλέξιμων 
δαπανών που αφορούν σε προστασία περιβάλλοντος, 
εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, αλλά δεν 
επιβάλλεται κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 10, της 
υπ’ αρ. 136180/17-12-2018 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 5760), διότι η απόκλιση 
είναι μικρότερη του 15,00%. 

10. Δεν πληρείται ο όρος της παραγράφου στ, του άρ-
θρου 6, της απόφασης υπαγωγής, όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει, που αναφέρεται στο ύψος του επενδυτικού 
σχεδίου, αλλά δεν επιβάλλεται κύρωση, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της υπ’ αρ. 136180/17-12-2018 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 5760), διότι η 
απόκλιση είναι μικρότερη του 15,00%. 

11. Επιβάλλεται κύρωση με παρακράτηση ποσού ενί-
σχυσης ύψους: 9.324,43 €, που αντιστοιχεί στο 1,00% 
επί της εγκριθείσας επιχορήγησης ποσού: 932.443,07  €, 
λόγω μη τήρησης από το φορέα, της υποχρέωσης γνω-
στοποίησης μεταβολών της μετοχικής/εταιρικής σύν-
θεσης του φορέα της επένδυσης, σύμφωνα με την παρ. 
4.γ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 121430/14-11-2018 απόφα-
σης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 5465), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 132118/18-12-2019 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Β’ 4740). 

12. Επιβάλλεται κύρωση με παρακράτηση ποσού ενί-
σχυσης ύψους: 4.662,22 €, που αντιστοιχεί στο 0,50% 
επί της εγκριθείσας επιχορήγησης ποσού: 932.443,07 
€, λόγω μη τήρησης από το φορέα, της υποχρέωσης 
γνωστοποίησης μεταβολής της έδρας της επιχείρη-
σης, σύμφωνα με την παρ. 4.γ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
121430/14-11-2018 απόφασης του Υπουργού Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης (Β’ 5465), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 132118/18-12-2019 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4740). 

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 
του υπολοίπου της φορολογικής απαλλαγής ποσού: 
918.456,42 €, στην επένδυση με την υπό στοιχεία 194/
ΕΜΑ/6/00003/Γ/ν. 3908/2011/04-04-2012 (Β’ 1205) από-
φασης υπαγωγής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται γνωμο-
δοτική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 και την παρ. 
7 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016. 

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ι

(3)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΑΝΕΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΕΛΙΟΣ 

Ι.Κ.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρημα-

τικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσε-

ων των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’  

κύκλος). 

 Με την υπό στοιχεία 180411/Π10/7/00018/Π/ν. 4399/
2016/22-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
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εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, 
όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης 
της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Α’ κύκλος) 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΝΕΛΙΟΣ ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΕΛΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» που αναφέρεται 
στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας τριών αστέρων 
(3*), δυναμικότητας 30 δωματίων - 72 κλινών», στη θέση 
«Κεφαλούρια» του οικισμού Πλακιά του Δήμου Αγίου 
Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, 
(ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδο-
χεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου 
κόστους ίσου με 1.298.500,00 € (ευρώ) και συνολικού 
ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.255.500,00 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 395.482,50 €

- 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 
(παρ. 1 του άρθρου 11) 

25,000%

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

20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 45,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ 
(άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(παρ. 2 του άρθρου 11) 

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(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 
(παρ. 2 του άρθρου 11) 

100,000%

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

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Τελικό Ποσοστό ενίσχυσης με τη μορφή 
της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Ένταση 
Ενίσχυσης

x70%

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις 
(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014) 

31,500%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
5,83 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028013006210004*
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