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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 323901 (1)
 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 266355/

11.2.2009 κοινή υπουργική απόφαση περί συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 
1234/2007 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθη−
κε από τον Καν(ΕΚ) 361/2008, σχετικά με την Εθνική 
Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμμα−
τα στον τομέα των οπωροκηπευτικών. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιή−
θηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» 
(Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 101). 

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98δ) του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2469/1997 
(Α 38).

δ) Την υπ’ αριθμ. 1666/Δ10Ε89/13.1.2009 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 40).

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (EE L 299 
της 16.11.2007), ο οποίος ενσωμάτωσε τις σχετικές δια−
τάξεις του Καν(ΕΚ) 1182/2007 του Συμβουλίου.

β) Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα 
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέ−
σπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς 
και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 
2019/1993, (ΕΚ) αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθμ. 1453/2001, 
(ΕΚ) αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθμ. 1868/1994, (ΕΚ) αριθμ. 
1251/1999, (ΕΚ) αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθμ. 1673/2000, 
(ΕΟΚ) αριθμ. 2358/1971 και (ΕΚ) αριθμ. 2529/2001» (EE L 
270 της 21.10.2003).

γ) Καν(ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ( ΕΕ L 277/21.10.2005).

δ) Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου «για τη χρημα−
τοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» (EE L 209 
της 11.8.2005).

ε) Καν (ΕΚ) 1580/2007 της Επιτροπής «για τη θέσπι−
ση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 
2200/96, (ΕΚ) αριθμ. 2201/1996 και (ΕΚ) αριθμ. 1182/2007 
του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ 
L 350 της 31.12.2007).

στ) Καν(ΕΟΚ) 2092/1991 για το βιολογικό τρόπο πα−
ραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών 
ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατρο−
φής και από 01/01/09 τον Καν(ΕΚ) 834/2007.

ζ) Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 
1782/2003. 

3. Την απόφαση 2006/595/ΕΚ.4.8.2006 της Επιτροπής 
σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου περιφερειών 
που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρ−
θρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για 
την περίοδο 2007−2013.

4. Την υπ’ αριθμ. 356007/5.11.1997 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας «Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής επι−
χειρησιακών προγραμμάτων των ομάδων παραγωγών 
οπωροκηπευτικών»

5. Την υπ’ αριθμ. 266355/11.2.2009 κοινή υπουργική από−
φαση «περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο−
γή του Καν(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όπως αυτός 
τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/2008, σχετικά με 
την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προ−
γράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών». 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. 266355/11.2.2009 κοινή υπουργική απόφαση 
«συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 
1234/2007 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθη−
κε από τον Καν(ΕΚ) 361/2008, σχετικά με την Εθνική 
Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών»,τροποποιείται και 
συμπληρώνεται ως ακολούθως:

α) στην παράγραφο 2 Απαιτήσεις,του άρθρου 8
προστίθεται το σημείο «2.5 Δημοκρατική λειτουργία 

της ΟΠ»
α. Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο της ΟΠ 

είναι αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, η δημοκρα−
τική λειτουργία της ΟΠ και ειδικότερα η διαδικασία 
λήψης και εφαρμογής αποφάσεων που αφορούν την 
διαχείριση και λειτουργία της ΟΠ, τη διαδικασία εκλο−
γής των οργάνων διοίκησης και ελέγχου της ΟΠ κ.λπ., 
διασφαλίζεται, με βάση τα προβλεπόμενα στον ειδικό 
κανονισμό λειτουργίας της. 

β. Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο της ΟΠ 
είναι εταιρεία του εμπορικού νόμου, η δημοκρατική λει−
τουργία της ΟΠ και ειδικότερα η διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση και 
λειτουργία της ΟΠ, η διαδικασία εκλογής των οργάνων 
διοίκησης και ελέγχου της ΟΠ κλπ διασφαλίζεται, με 
τα προβλεπόμενα στο καταστατικό λειτουργίας της, 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Στο καταστατικό 
λειτουργίας καθορίζεται μεταξύ των άλλων και το πο−
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σοστό των δικαιωμάτων ψήφου το οποίο δεν δύναται 
να υπερβαίνει για κάθε μέλος το 20% του συνολικού 
αριθμού των ψήφων κατ’ αναλογία με τη συμμετοχή του 
μέλους στη διαμόρφωση της αξίας της παραγωγής που 
διετέθη στο εμπόριο από την ΟΠ.»

β) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 το σημείο 3.2 
αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

«Η αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής που θα ληφθεί 
υπόψη για την αναγνώριση υπολογίζεται ως η μέση 
αξία της παραγωγής που διετέθη στο εμπόριο κατά 
τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη, από όλους τους 
παραγωγούς που είναι μέλη του Νομικού Προσώπου, 
κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης.

Η αξία της εν λόγω εμπορεύσιμης παραγωγής για 
κάθε παραγωγό − μέλος διαπιστώνεται με βάσει τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία επίσημα πα−
ραστατικά (τιμολόγια πώλησης ή άλλα δικαιολογητικά 
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας).»

γ) Τo άρθρο 33 Καταργούμενες διατάξεις αντικαθί−
σταται από το ακόλουθο κείμενο

«Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργού−
νται:

α) η υπ’ αριθμ. 216814/16.1.2004 (ΦΕΚ 90/Β/23.1.2004) 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.

Εντούτοις η Επιτροπή του Κεφαλαίου ΙΙΙ παραγρ.1 
5ο εδάφιο της ανωτέρω απόφασης, εξακολουθεί να 
ισχύει μέχρι την έκδοση της Υπουργικής απόφασης 
που προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
266355/11.2.2009 κοινής υπουργικής απόφασης. 

β) η υπ’ αριθμ. 294865/11.7.2006 (ΦΕΚ 1287/Β/23.8.2004) 
απόφαση των Υπουργών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει 
και 

γ) η υπ’ αριθμ. 242523/12.1.2005 (ΦΕΚ 54/Β/20.1.2005) 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 266355/11.2.2009 
κοινή υπουργική απόφαση 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2009 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
F

(2)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας» ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «HOTEL EUROPA» στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5015/Π09/5/272/Ε/243592/
ν.3299/2004/17.9.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας 
«ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «HOTEL 
EUROPA», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 

με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
επέκταση ξεν/κής μον. «ΕΥΡΩΠΗ» 4*, 77 κλινών σε 99 κλί−
νες και εκσυγχρονισμός με τη δημιουργία συμπληρωμα−
τικών εγκαταστάσεων στη θέση Δρούβα του Δήμου Αρχ. 
Ολυμπίας του Ν. Ηλείας, συνολικής ενισχυόμενης δαπά−
νης ποσού 1.870.000,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνο−
λικού ύψους 1.122.000,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 60 %
της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 5 (Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 10.9.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(3)

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ, ΝΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΥ − 
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
όπως ισχύει.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5017/Π09/5/299/Ε/241153/
17.9.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της υπό σύστση εταιρείας 
«ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΝΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, 
ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΥ − ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ», για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας 
εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Γούμερο του Δήμου Ωλένης του Ν. Ηλείας, συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης ποσού 1.965.000,00 ευρώ και με 
επιχορήγηση συνολικού ύψους 1.179.000,00 ευρώ δη−
λαδή ποσοστό 60% της παραγωγικής ενισχυόμενης 
δαπάνης.

Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 3 (Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 10.9.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(4)

    Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΚΛΗΡΟ−
ΝΟΜΟΙ ΔΙΟΝ. ΨΑΡΡΗ O.E.», οριστικοποίηση του κό−
στους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγω−
γικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από 
την επένδυση αυτή.

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5037/Π09/5/6/Ε/17.9.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3498/Π09/5/6/Ε/17.6.2008 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν−
δυση αυτή, της εταιρείας «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΙΟΝ. ΨΑΡΡΗ 
O.E.», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας 
ελαιοτριβείου, στη θέση Άγιος Γεώργιος του Δήμου 
Πύργου του Νομού Ηλείας.
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Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 119.019,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 47.607,60 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
119.019,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
71.411,40 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολι−
κού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 119.019,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 31.8.2009.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 11.9.2009 (πρακτικά 59ης Συνε−
δρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 71.411,40 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F

(5)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕ−

ΛΗΣ − ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΠΟΥΚΕΤΟ 
ΜΠΑΛΟΝΙΑ», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πι−
στοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή.

     Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5045/Π09/5/42/Ε/17.9.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3551/Π09/5/42/Ε/17.6.2008 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν−
δυση αυτή, της εταιρείας «Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΗΣ − ΧΑΛΚΙ−
ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙΑ», 
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας 
μπαλονιών, στη θέση Ξηροπήγαδο ή Κάτω Βουλωμένο 
του Δήμου Αιγίου του Νομού Αχαΐας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 750.000,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 187.500,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
750.000,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
449.400,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 59,92% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 750.000,00 ευρώ.

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό 
των 113.100,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 15,08% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 750.000,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 27.7.2009.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 11.9.2009 (πρακτικά 59ης Συνε−
δρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 449.400,00 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(6)

Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΚΕΡΤΕΖITHΣ 
& ΣΙΑ O.E.» με δ.τ. «ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΕΡΤΕΖΙΤΗΣ O.E.», 
οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 
που προήλθε από την επένδυση αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/5035/Π9/5/56/
E/17.9.2009 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3569/Π09/5/56/Ε/17.6.2008 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν−
δυση αυτή, της εταιρείας «ΚΕΡΤΕΖITHΣ & ΣΙΑ O.E.» με 
δ.τ. «ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΕΡΤΕΖΙΤΗΣ O.E.», που αναφέρεται 
στον εκσυγχρονισμό μονάδας ελαιοτριβείου, στο Δήμο 
Διακοπτού του Ν. Αχαΐας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 426.980,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 170.792,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
426.980,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
256.188,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 60% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 426.980,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 8.9.2009.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 11.9.2009 (πρακτικά 59ης Συνε−
δρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 256.188,00 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(7)

Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ O.E.», οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την 
επένδυση αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5031/Π09/5/152/Ε/17.9.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6700/Π09/5/152/
Ε/21.10.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της 
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παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε 
από την επένδυση αυτή, της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥ−
ΛΗΣ & ΣΙΑ O.E.», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό 
μονάδας ελαιοτριβείου και τυποποίησης ελαιολάδου 
στο Δήμο Βαρθολομιού του Ν. Ηλείας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 445.072,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 111.728,80 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25,10% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
445.072,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
267.043,20 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 60% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 445.072,00 ευρώ.

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό 
των 66.300,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 14,90% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 445.072,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 7.8.2009.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 10.9.2009 (πρακτικά 59ης Συ−
νεδρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 136.693,20 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(8)

Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΜΑΡΙΟΣ 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ O.E.», οριστικοποίηση του κό−
στους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγω−
γικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από 
την επένδυση αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5029/Π09/4/204/Ε/17.9.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6985/Π09/4/204/
Ε/16.12.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και πι−
στοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της 
εταιρείας «ΜΑΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ O.E., που ανα−
φέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής κουφωμάτων 
και δεξαμενών από αλουμίνιο, σίδηρο, PVC, στη θέση 
Λειβαδάκια του Δήμου Αμαλιάδας του Νομού Ηλείας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 451.870,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 115.739,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25,61% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
451.870,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
225.935,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 451.870,00 ευρώ.

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό 

των 110.195,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 24,39% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 451.870,00 ευρώ.

Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: Καμία (0).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 

της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 11.6.2009.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 10.9.2009 (πρακτικά 59ης Συ−
νεδρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 115.739,50 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(9)

Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 
του ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, οριστικοποίηση του 
κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από 
την επένδυση αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5019/09/4/151/Ε/17.9.2009 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελ−
λάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, σύμφω−
να με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5094/Π09/4/151/Ε/21.9.2006 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν−
δυση αυτή, της ατομικής επιχείρησης του ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 
NIK. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που αναφέρεται στην επέκταση και εκ−
συγχρονισμό με μετεγκατάσταση μονάδας προεκτυπώ−
σεων − εκτυπώσεων, στο Δ.Δ. Μεσολογγίου του Δήμου 
Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 200.000,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 52.400,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 26,20% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
200.000,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
90.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 200.000,00 ευρώ.

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό 
των 57.600,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 28,80% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 200.000,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 21.3.2009.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 10.9.2009 (πρακτικά 59ης Συ−
νεδρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του συ−
νολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους 90.000,00 ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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(10)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 

του ΤΣΕΝΕ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, οριστικοποίηση του κό−
στους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγω−
γικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από 
την επένδυση αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5025/Π09/4/20/Ε/17.9.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5382/Π09/4/20/
Ε/24.10.2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και πι−
στοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, 
της ατομικής επιχείρησης του ΤΣΕΝΕ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ξεν/κής μονάδας 
«ΛΗΔΑ» 2** δυναμικότητας 15 δωματίων − 30 κλινών 
που αφορά στη δημιουργία συμπληρωματικών εγκατα−
στάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων 
(περιβάλλων χώρος με παιδική χαρά, χώρος καθιστικού 
και πρωινού, χώρος υπηρεσιών internet−τηλεπικοινωνια−
κών υπηρεσιών, wc ΑΜΕΑ και πελατών), στα Καλάβρυτα 
του Δήμου Καλαβρύτων του Ν. Αχαΐας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 136.090,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 68.045,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
136.090,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
68.045,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 136.090,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 4.6.2009.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 10.9.2009 (πρακτικά 59ης Συ−
νεδρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 31.182,50 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(11)

Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΘΕΟΦΥΛΑ−
ΚΤΟΣ Τ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ O.E.», οριστικοποίη−
ση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5027/Π09/4/96/Ε/17.9.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/1838/Π09/4/96/Ε/3.4.2006 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και πιστοποιήθηκε 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 
που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας 

«ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Τ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ O.E.», που 
αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας 
παραγωγής οργανικών λιπασμάτων με χρήση γαιοσκω−
λήκων και κτηνοτροφικών υποπροϊόντων, στη θέση Πο−
τάμι − Παλ. Κουλούρας του Δ.Δ. Κουλούρας του Δήμου 
Αιγίου του Ν. Αχαΐας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 776.215,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 426.918,25 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
776.215,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
349.296,75 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 776.215,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 16.9.2009.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 10.9.2009 (πρακτικά 59ης Συ−
νεδρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπο−
λοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 163.896,75 ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(12)

Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΕΣ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. 
«ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Α.Ξ.Τ.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν−
δυση αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5021/Π09/4/245/Ε/17.9.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/521/Π09/4/245/Ε/1.2.2007 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν−
δυση αυτή, της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ − ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Α.Ξ.Τ.Ε.», 
που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 
«ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ» 3 *** δυναμικότητας 16 δωματίων − 34 
κλινών, στη θέση Αγ. Γεώργιος (οδός Αθηνών 67Α) του 
Δήμου Ρίου του Ν. Αχαΐας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 1.203.277,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 661.802,35 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
1.203.277,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
541.474,65 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 1.203.277,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 20.7.2009.
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Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 10.9.2009 (πρακτικά 59ης Συ−
νεδρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπο−
λοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 291.724,65 ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(13)

Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ O.E.», οριστικοποίη−
ση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή.

      Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5043/Π09/4/52/Ε/17.9.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, σύμφω−
να με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6679/Π09/4/52/Ε/28.12.2005 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και πιστοποιήθηκε 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 
που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ O.E.», που 
αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής άρτου 
και αρτοσκευασμάτων, στο 1o χλμ. της Ε.Ο. Βόνιτσας 
− Λευκάδας στο Λινοβρόχι Δ.Δ. Βόνιτσας του Δήμου 
Ανακτορίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 405.590,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 202.795,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
405.590,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
202.795,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 405.590,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 18.8.2009.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 11.9.2009 (πρακτικά 59ης Συνε−
δρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπο−
λοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 102.795,00 ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(14)

Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», 
οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 
που προήλθε από την επένδυση αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5033/Π09/4/232/Ε/17.9.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, σύμ−

φωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/499/Π09/4/232/Ε/1.2.2007 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν−
δυση αυτή, της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», που αναφέρεται στην 
επέκταση μονάδας ηλεκτρονικών εκδόσεων με παρα−
γωγή έξυπνων καρτών (smart cards), στην Πάτρα (Αγ. 
Ανδρέου 138) του Δήμου Πατρέων του Νομού Αχαΐας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 472.814,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 236.407,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
472.814,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
236.407,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 472.814,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 18.8.2009.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 11.9.2009 (πρακτικά 59ης Συνε−
δρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 236.407,00 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(15)

Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 
του ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, οριστικοποίη−
ση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5041/Π09/4/196/Ε/17.9.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/493/Π09/4/196/Ε/1.2.2007 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυ−
ση αυτή, της ατομικής επιχείρησης του ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό 
ολοκληρωμένης μορφής μονάδας camping «ΠΑΛΟΥΚΙ» Γ΄ 
τάξης δυναμικότητας 61 θέσεων − 244 ατόμων, στη θέση 
Παλούκι του Δήμου Αμαλιάδας του Νομού Ηλείας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 135.800,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 67.900,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
135.800,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
67.900,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 135.800,00 ευρώ.
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Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 28.5.2009.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 11.9.2009 (πρακτικά 59ης Συνε−
δρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 17.968,50 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΦΩΤΕΙΝΟ−
ΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», οριστικοποίηση του 
κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από 
την επένδυση αυτή.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5047/Π09/4/80Ε/17.9.2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν.3299/2004, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/1429/Π09/4/80/Ε/15.3.2006 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και πιστοποιήθηκε η 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που 

προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας «ΦΩ−
ΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας σιδηροαλουμινοκατασκευών, στη 
θέση Ανθόπυργος του Δήμου του Πύργου του Νομού 
Ηλείας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 760.535,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 380.267,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
760.535,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
380.267,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 760.535,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 30.6.2009.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 11.9.2009 (πρακτικά 59ης Συνε−
δρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 184.267,50 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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