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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ. 473/64/770933 Σ. 3286 (1)
Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/07 

(ΦΕΚ 26/09.02.07, τ.Α΄).
β. Την Φ. 473/3/16049/Σ. 183/06.02.0213 πρόταση της 

1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού 
7/16.04.2013).

δ. Την αριθ. 252375/26−7−13 Απόφαση ΥΕΘΑ «Μεταβί−
βαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον 
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 
(ΦΕΚ: 1971/τ.Β΄/13−8−13), αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στο 
μόνιμο υπάλληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/303 ΠΕΒ Ζησόπουλο 
Λάζαρο του Δημητρίου (AM: 21792) με βαθμό Δ΄ και 
κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Ηλεκτρολογίας/Τεχνίτης Ψυκτι−
κών Μηχανημάτων διότι, εργαζόμενος επιμελώς και 
αθόρυβα με ζήλο, εξαιρετική απόδοση και χρησιμοποι−
ώντας ιδιωτικό του εξοπλισμό, συντήρησε το σύνολο 
των κλιματιστικών του Στρατηγείου και των μονάδων 
της φρουράς Λάρισας και τοποθέτησε νέα κλιματιστικά 
στις νέες εγκαταστάσεις του Στρατηγείου SEEBRIG 
(κτίρια στρατηγείου ΣΟΑ) που από το 2011 μετακινήθηκε 
στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας σημαντικό όφελος για 
την υπηρεσία.

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί με μέριμνα της ΔΠΠ/
ΓΕΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στη συνέ−
χεια να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες−Υπηρεσίες 
του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Ειδικός Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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    Αριθμ. Φ. 473/65/770934 Σ. 3287 (2)
Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε (3) Μ.Υ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/07 

(ΦΕΚ 26/09.02.07, τ.Α΄).
β. Την Φ. 473/6/19356/Σ. 794/25.05.2013 πρόταση της 

1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού 
7/16.04.2013).

δ. Την Αριθυ. 252375/26−7−13 Απόφαση ΥΕΘΑ «Μετα−
βίβαση Αρυοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον 
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 
(ΦΕΚ: 1971/τ.Β΄/13−8−13), αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στους 
μονίμους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/303 ΠΕΒ Κων−
σταντινίδη Χαράλαμπο του Δημητρίου (AM: 21806) με 
βαθμό Δ΄ και κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Μηχανολογίας/Αρ−
χιθερμαστή, Μπέλτσιο Ιωάννη του Γεωργίου (AM: 23021) 
με βαθμό Ε΄ και κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Μηχανολογίας/ 
Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας Μηχανοτεχνίτης/ Τεχνίτης 
Εργαλειομηχανικών και Τζουβάρα Νικόλαο του Δημη−
τρίου (AM: 23056) με βαθμό ΣΤ΄ και κλάδου ΔΕ Τε−
χνικού/ Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων 
πλην Οχημάτων Μάχης, διότι εργαζόμενοι με ζήλο και 
επαγγελματισμό, απεκατέστησαν δυσλειτουργία του 
ηλεκτρικού συστήματος διασκευασμένου εκχιονιστικού 
οχήματος STEYER, με εξ’ ολοκλήρου νέο σχεδιασμό του 
υδραυλικού συστήματος και μετατροπή του συστήματος 
μετάδοσης κίνησης, εξασφαλίζοντας έτσι σημαντικές 
πιστώσεις για την υπηρεσία και αποδεικνύοντας ότι 
είναι άριστοι τεχνίτες και γνώστες της ειδικότητάς τους

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί με μέριμνα της ΔΠΠ/ΓΕΣ 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στη συνέχεια 
να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες−Υπηρεσίες του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Ειδικός Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
(3)

    Αναμόρφωση/τροποποίηση κόστους της υπ’ αριθμ. 
42755/08.10.2012 απόφασης ολοκλήρωσες − οριστι−
κοποίησης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της επιχείρησης «Καψάλης Σπυρίδων» 
η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 
(ΦΕΚ Β΄ 2842/23.10.2012).

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40559/ΥΠΕ/5/00830/Ε/20.09.2013 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αναμορφώνεται το 
κόστος 42755/08.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2842/23.10.2012) απόφα−
ση του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουρ−
γίας Σπυρίδων», που αναφέρεται στην εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 19,80KW στη θέση «Κυπέρη» στο Δήμο 
Πάργας του Νομού Πρεβέζης κόστους 95.700€ με τους 
εξής όρους :

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό 95.700€.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό 23.925€,  που 
αποτελεί  ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
38.280€ που αποτελεί ποσοστό 40,00% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό 33.495€ που αποτελεί ποσοστό 35,00% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις 
της υπ’ αριθμ. 42755/08.10.2012 απόφασης του Υφυπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
της διαφοράς της επιχορήγησης ύψους 10.629,30€, όπως 
αυτή προκύπτει μετά την αναμόρφωση του κόστους 
της επένδυσης.

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

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 135386/2706 (4)
Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε 

περιοχές της νήσου Λήμνου.

   ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 257 και την παρ. 2α του 

άρθρου 259 του Ν.Δ 86/69.
2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό» (Α΄ 247).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/2005).

5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/ Α΄/2012). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194)

7. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 
Β΄).

8. Την αριθμ. Υ46/6−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2101), απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την αριθ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234)

10. Την αριθ. 23111/18−6−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/Β/18−6−2010) 
Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική 
Γραμματεία Δασών».



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34591

11. Την αριθ. 133275/2116/19−7−2013 απόφαση του Ειδικού 
Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΚΑ, «ρυθμίσεις θήρας για την 
κυνηγετική περίοδο 2013−2014» (ΦΕΚ 1850/Β/29−7−2013). 

12. Το αριθμ. 33615/2551/5−7−2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών Ν. Λέσβου. 

13. Το γεγονός ότι, επί σειρά ετών, από το 1996 μέχρι 
σήμερα, σε περιοχές της νήσου Λήμνου υπερπληθυ−
σμός του είδους Oryctolagus cuniculus (αγριοκούνελο) 
προκαλεί αποδεδειγμένα εκτεταμένες ζημιές στις γε−
ωργικές καλλιέργειες, με συνέπεια να διαταράσσεται η 
οικονομική και κοινωνική ζωή της νήσου και να δίνονται 
μεγάλες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

14. Το γεγονός ότι, παρόλα τα διαχειριστικά μέτρα 
που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, ο πληθυσμός του αγρι−
οκούνελου εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλες ζημιές 
στην αγροτική παραγωγή και μείωση του αγροτικού 
εισοδήματος και, συνεπώς, απαιτείται η λήψη πρόσθε−
των μέτρων.

15. Το από 10−7−2013 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/
νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ.

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ύψους 30.000€ περίπου (Ε.Φ.31 – 130, 
ΚΑΕ 5242)

17. Την αριθμ. 135563/3262/18−9−2013 βεβαίωση δέσμευ−
ση πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, αποφασίζου−
με: 

Επιτρέπουμε τη λήψη ειδικών μέτρων για τον έλεγχο 
του πληθυσμού του αγριοκούνελου λόγω υπερπληθυ−
σμού, σε περιοχές της νήσου Λήμνου, σύμφωνα με το 
άρθρο 259 του Ν.Δ 86/1969 για τον περιορισμό των προ−
καλούμενων ζημιών στην γεωργική παραγωγή. Η κατά 
τα ανωτέρω εφαρμογή του προγράμματος, συνίσταται 
ιδίως στην επ’ αμοιβή δίωξη ατόμων αγριοκούνελου που 
θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, 
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.:

1) Για την εφαρμογή του ανωτέρω σχεδιασμού εκ−
δίδεται απόφαση της οικείας Δ/νσης Δασών Λέσβου, 
με την οποία συγκροτούνται ειδικά συνεργεία ομάδων 
κυνηγών 3−4 ατόμων/ανά συνεργείο, τα οποία θα λει−
τουργούν με την παρουσία έμπειρου για το σκοπό αυτό 
δασικού υπαλλήλου ή κυνηγού που ορίζεται ως επικε−
φαλής−υπεύθυνος για τη λειτουργία του συνεργείου, με 
λευκό, σχετικό με τη θήρα, ποινικό μητρώο, οριζόμενου 
αντίστοιχα στην απόφαση συγκρότησης.

2) Για κάθε νεκρό άτομο αγριοκούνελου καθορίζεται 
αμοιβή ύψους 2 ευρώ. 

3) Η ανωτέρω αμοιβή θα καταβάλλεται με την έκδο−
ση από την οικεία δασική αρχή ενταλμάτων πληρωμής 
που θα εκδίδονται επ’ ονόματι των συμμετεχόντων στα 
συνεργεία δίωξης, συγκεντρωτικά μετά το πέρας του 
προγράμματος, σύμφωνα με τον αριθμό των αγριοκού−
νελων και επί τη βάση του πρωτόκολλου παραλαβής 
πειστηρίων το οποίο θα συντάσσεται από την επιτροπή 
παραλαβής που καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο. 

 4) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης ορίζεται επιτροπή παραλαβής των πει−
στηρίων δίωξης. Η επιτροπή θα είναι τριμελής και θα 
αποτελείται από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών 
και δύο (2) υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας, δασο−
λόγους, δασοπόνους ή δασοφύλακες. Η επιτροπή θα πα−
ραλαμβάνει συγκεντρωτικά τα καθορισμένα πειστήρια 
για κάθε συνεργείο δίωξης (4 πόδια/ανά αγριοκούνελο) 

και θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής στο οποίο θα 
γίνεται αναφορά στον αντίστοιχο αριθμό των νεκρών 
ατόμων αγριοκούνελου και το ποσό που αντιστοιχεί 
στον αριθμό των πειστηρίων.

 5) Τα πειστήρια που παραδίδονται θα σημαίνονται με 
χρώμα, με ευθύνη της δασικής αρχής και θα καταστρέ−
φονται σε συνεργασία με την αρμόδια κτηνιατρική υπη−
ρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

Οι μέρες, οι ώρες και η περιοχή εφαρμογής του προ−
γράμματος καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας 
δασικής υπηρεσίας με την οποία λαμβάνονται μέτρα 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών στις περι−
οχές αυτές κατά τη διάρκεια δράσης των συνεργείων. 

Ως περιοχές ρύθμισης του πληθυσμού ορίζονται απο−
κλειστικά αυτές που έχουν χαρακτηριστεί πληγείσες 
από την «Επιτροπή Διερεύνησης Προβλημάτων Αγριο−
κούνελου Λήμνου» και απεικονίζονται σε σχετικό χάρτη 
κλίμακας 1:50.000

Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνο−
νται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δρα−
στηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε 
έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση 
αρμόδιων φορέων κ.λπ. Επίσης, με τη συνδρομή όλων 
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, 
δήμοι, ενώσεις αγροτών, κυνηγετικές οργανώσεις κ.ά.) 
λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής δράσης 
των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα 
προσβασιμότητας σε αυτήν.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσιευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 20/11/2013. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
(5)

     Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΦΟΙ 
ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ABE» με δ.τ. «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ − ΑΣΤΗΡ − ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟ−
ΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.,» στην κατηγορία της Περιφερειακής 
Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρ−
θρου 6 του ν. 3908/2011, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση της με το κίνητρο της επιδότησης χρηματο−
δοτικής μίσθωσης και το κίνητρο της φορολογικής 
απαλλαγής.

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 195021/Π01/6/00015/Σ/ΙΜ. 3908/ 
2011/16−9−2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβού−
λου Αττικής εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν.3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία 
της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών 
Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου της 
επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ABE» με δ.τ. «ΕΡΓΟΣΤΑ−
ΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ − ΑΣΤΗΡ − ΑΔΕΛ−
ΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.,» που αφορά τον εκσυγχρονισμό 
μονάδας παραγωγής μεταλλικών πωμάτων φιαλών (ΚΑΔ 
2008. κύριου κλάδου δραστηριότητας: 25.92.13.01) στη 
θέση ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ, του Δήμου ΩΡΩΠΟΥ, της Περι−
φέρειας Αττικής (Νομός Αττικής), συνολικού επιλέξιμου 
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και ενισχυόμενου κόστους ενός εκατομμυρίου τριάντα 
χιλιάδων ευρώ (1.030.000,00 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε διακόσιες έξι χι−
λιάδες ευρώ (206.000,00 €), ήτοι ποσοστό 20,000% του 
ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορο−
λογικής απαλλαγής.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωση 
της, ανέρχονται σε 2,00 που αντιστοιχούν σε 4,57 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 52,87 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη 
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία 
έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
F

(6)
     Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ALPHA 

GREEN (ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ − 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ALPHA GREEN ABEE», στην κατηγορία της Περιφε−
ρειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 6 του ν. 3908/2011, όπως ισχύει, για την 
ενίσχυση της με το κίνητρο της επιχορήγησης και 
το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10052/ΠΟ1/6/00020/Σ/Ν.3908/ 
2011/16−9−2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβού−
λου Αττικής εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν.3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία 
της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών 
Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου της 
επιχείρησης «ALPHA GREEN (ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALPHA GREEN ABEE», που αφορά την 
δημιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών 
(ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 38.21) στη 
θέση ΘΕΣΗ ΜΗΛΙΑΔΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, του Δήμρυ ΑΣ−
ΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, της Περιφέρειας Αττικής (Νομός Αττικής), 
συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους εννια−
κοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι 
τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (983.424,76 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα 
έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ενε−
νήντα πέντε λεπτά (196.684,95 €), ήτοι ποσοστό 20,000% 
του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή 
της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής.

Δεν τίθεται ως όρος με την υλοποίηση της επένδυσης 
η αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης σε Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας.

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 43,50 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη 
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία 
έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
F

(7)
     Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ACS 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «A.C.S. SA», στην 
κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών 
Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν. 3908/2011 
(2η περίοδος 2012), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της 
φορολογικής απαλλαγής.

Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 177398/Π01/6/00014/Σ/Ν. 
3908/2011/18−09−2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμ−
βούλου Αττικής εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν.3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία 
της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών 
Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (2η 
περίοδος 2012) της επιχείρησης «ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕ−
ΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «A.C.S. SA», που αφορά στην επέ−
κταση της επιχείρησης σε νέες πρόσθετες υπηρεσίες 
(ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης 
παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν επιστολές) 
(ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας : 53.10.12) 
στην οδό Πέτρου Ράλλη 45, του Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ − 
ΤΑΥΡΟΥ (Δημοτική Ενότητα Ταύρου), της Περιφέρειας 
Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών), 
συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους δύο 
εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτα−
κόσια ευρώ (2.571.800,00 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τριακόσιες ογδόντα 
πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ (385.770,00 
€), ήτοι ποσοστό 15,000% του ενισχυόμενου κόστους 
και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης και της 
φορολογικής απαλλαγής.

Δεν τίθεται ως όρος με την υλοποίηση της επένδυσης 
η αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης σε Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας.

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 41,87 βαθμούς στη βαθμο−
λόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη 
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία 
έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  
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