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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΚΥΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
δ.τ. «ΚΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε.» (υπό σύσταση) στο καθεστώς
ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των
άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος),
όπως ισχύει.

2

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«EUROPA-PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης
της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37
έως 41 του ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος), όπως ισχύει.

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 328609/28.09.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την
ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που
προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - Καν
(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» (Β’ 2117).

Αρ. Φύλλου 2217

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΚΥΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
δ.τ. «ΚΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε.» (υπό σύσταση) στο καθεστώς
ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των
άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος),
όπως ισχύει.
Με την υπό στοιχεία 47994/ΥΠΕ/7/00397/Γ/Ν. 4399/
2016/23-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς
ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων
37 έως 41 αυτού (Γ’ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΥΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «ΚΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε.» (υπό σύσταση) που αναφέρεται
«στην ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας Κατηγορίας 5*,
δυναμικότητας 27 διαμερισμάτων και 50 κλινών με πισίνες και spa» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10,
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή
Αμμούδι Οίας του Δήμου Σαντορίνης της Περιφέρειας
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Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.195.401,90 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους
ίσου με 4.027.594,54 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

805.518,91 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
6.1
Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 1)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης
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 (Άρθρο 11, παρ. 2)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 2)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

Ποσοστό (%)

20,000%
20,000%

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

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
18,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
Ι

(2)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «EUROPA-PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του
ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος), όπως ισχύει.
Με την υπό στοιχεία 40449/ΥΠΕ/7/00269/Γ/Ν. 4399/2016/06-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Γ’ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «EUROPA-PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέρεται «στη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
υφιστάμενης μονάδας αλουμινίου, δυναμικότητας 11.000.000 κιλών/έτος» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας:
24.42.22, Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) αργίλιου), στη θέση 56ο χλμ. Ε.Ο. ΑθηνώνΛαμίας της Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 15.399.800,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου
με 15.399.800,00 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Γ. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Γ
Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
(Για Συμβατική Επένδυση)

3.057.950,00 €
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ΣΥΝΟΛΟ Δ.1
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792.000,00 €

- 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)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

25,000%
25,000%

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 (Άρθρο 11, παρ. 2)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

50,000%
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)
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

100,000%
100,000%

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

Αριθμ. 531/133237
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 328609/28.09.2009
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα
για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος,
όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους - Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» (Β’ 2117).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/
2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78),

β) του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/2003
(Α΄ 135),
γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
δ) τα άρθρα 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143),
ε) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 περί
«Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών,
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και άλλες
διατάξεις (Α΄ 200).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά
νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου (L78).
β) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.178/
ΕΕ/2014 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2013, για τη
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συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα
μικρά νησιά του Αιγαίου (L63).
γ) Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/ΕΕ/2014
της Επιτροπής, της 20ης Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη
γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (L63).
3. Το πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών
του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με το
ARES(2019)7303516/27-11-2019 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
5. Την υπ’ αρ. 68/08.01.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου»
(Β’ 36).
6. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374)
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν της προβλεπόμενης εθνικής δαπάνης σύμφωνα με την υπ’ αρ.
737/133498/25-05-2020 (Β’ 2030) Υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ.
328609/28.09.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2117).
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Άρθρο 2
Ύψος ενίσχυσης από το έτος ενίσχυσης 2020
Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5, προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο:
«Από το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2020 (οικονομικό
έτος 2021), το ύψος της ενίσχυσης ανάλογα με το είδος
του γάλακτος καθορίζεται ετησίως:
- μέχρι του ποσού των 70 ευρώ ανά τόνο για το αγελαδινό γάλα,
- μέχρι του ποσού των 80 ευρώ ανά τόνο για το αίγειο
γάλα και
- μέχρι του ποσού των 110 ευρώ ανά τόνο για το πρόβειο γάλα και αφορά σε εκείνες τις ποσότητες γάλακτος
που αποδεδειγμένα μεταποιούνται για την παραγωγή
παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης από τις τοπικές
μεταποιητικές μονάδες γάλακτος των μικρών νησιών του
Αιγαίου Πελάγους ή μονάδες που βρίσκονται σε άλλο
γειτονικό νησί των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, βάσει των σχετικών παραστατικών παραδόσεων
ή εσωτερικής διακίνησης γάλακτος».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για
τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν από το έτος
2020 και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2021
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός
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Η Υφυπουργός
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
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