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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΟΚΡΙ−
ΒΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ με δ.τ. 
ΠΟΡΤΟ ΒΑΛΤΟ, στην κατηγορία της Γενικής Επιχει−
ρηματικότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 6 του N. 3908/2011 (1η περίοδος 2014), 
όπως ισχύει, για την ενίσχυσή του με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40019/ΥΠΕ/6/00255/Γ/
Ν. 3908/2011/6−8−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικό−
τερα στην κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματικότητας 
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, 
επενδυτικού σχεδίου (1η περίοδος 2014) της επιχείρησης 
ΟΚΡΙΒΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ με δ.τ. 
ΠΟΡΤΟ ΒΑΛΤΟ (φορέας), που αφορά στην ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΦΩΝ 218 ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕ−
ΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
5 ΑΣΤΕΡΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 61 ΔΩΜΑΤΙΩΝ − 130 
ΚΛΙΝΩΝ (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 
55.10), στη θέση ΒΑΛΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΝΟ−
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ΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, του Δήμου ΠΑΡΓΑΣ της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Νομός Πρεβέζης), συνολικού επιλέξιμου και 
ενισχυόμενου κόστους ίσου με δώδεκα εκατομμύρια 
διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα 
οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (12.295.458,95 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τέσσερα εκατομ−
μύρια εννιακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα 
τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (4.918.183,58 €), ήτοι 
ποσοστό 40,000% του ενισχυόμενου κόστους και χο−
ρηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρω−
σή της, ανέρχεται σε 32,00 που αντιστοιχούν σε 20,00 
Ετήσια/ες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 62,45 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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(2)

    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε., στην κατηγορία της 
Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυ−
τικών Σχεδίων του άρθρου 6 του N. 3908/2011 (Α΄14), 
όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με το κίνητρο της 
φορολογικής απαλλαγής.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39875/ΥΠΕ/6/00251/Γ/
Ν. 3908/2011/05.08.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικό−
τερα στην κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματικότητας 
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, 
επενδυτικού σχεδίου (Α΄14) της επιχείρησης POWERHILL 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. (φορέας), που αφορά στην ΕΓΚΑΤΑΣ−
ΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 
35.11.10) στη θέση ΘΕΣΗ ΒΕΛΑΣΜΑ, Δ.Δ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ, Δ.Ε. 
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ, του Δήμου ΤΑΝΑΓΡΑΣ, της Περιφέ−
ρεια Στερεάς Ελλάδας (Νομός Βοιωτίας), συνολικού επι−
λέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με διακόσιες 
οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (208.550,00 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε πενήντα δύο χι−
λιάδες εκατόν τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
(52.137,50 €), ήτοι ποσοστό 25,00% του ενισχυόμενου 
κόστους και χορηγείται με τη μορφή της φορολογικής 
απαλλαγής.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 1,00 που αντιστοιχούν σε 1,00 Ετήσια 
Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 44,80 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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(3)

    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση επιχεί−
ρησης ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε., στην κατηγο−
ρία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επεν−
δυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του N. 3908/2011 (1η 
Περίοδος 2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38637/ΥΠΕ/6/00223/Σ/
Ν. 3908/2011/29−7−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδι−
κότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής 
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυ−
τού, επενδυτικού σχεδίου (1η Περίοδος 2014) της υπό 
σύσταση επιχείρησης ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε., 
(φορέας), που αφορά στην Ίδρυση τουριστικού λιμένα 
σκαφών αναψυχής, δυναμικότητας 175 σκαφών στον 
όρμο «Τρεις Εκκλησιές» Ίου Κυκλάδων (ΚΑΔ 2008 κύριου 
κλάδου δραστηριότητας: 52.22.11.05) στη θέση ΟΡΜΟΣ 
ΤΡΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΙΟΥ, του Δήμου ΙΗΤΩΝ, της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Νομός Κυκλάδων), συνο−
λικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 
δεκαεννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες 
ευρώ (19.990.000,00 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια 
εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(6.996.500,00 €), ήτοι ποσοστό 35,000% του ενισχυό−
μενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επι−
χορήγησης.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 20,00 που αντιστοιχούν σε 10,00 
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 57,04 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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F

(4)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΞΕΝΟΣ 

LUXURY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΞΕΝΟΣ 
LUXURY HOTELS Α.Ε., στην κατηγορία της Περιφε−
ρειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (1η Περίοδος 2014), 
όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38620/ΥΠΕ/6/00201/Σ/
Ν. 3908/2011/29−07−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
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στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδι−
κότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής 
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, 
επενδυτικού σχεδίου (1η Περίοδος 2014) της επιχείρη−
σης ΞΕΝΟΣ LUXURY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
δ.τ. ΞΕΝΟΣ LUXURY HOTELS A.E. (φορέας), που αφορά 
στην Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* δυναμικότητας 
136 κλινών (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 
55.10.10.03) στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΝΟΥ», ΤΟΠΙΚΟ Δ/ΣΜΑ 
ΠΛΑΝΟΥ, Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ, του Δήμου ΖΑΚΥΝΘΟΥ, της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Νομός Ζακύνθου), συνολι−
κού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με επτά 
εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια 
εξήντα ευρώ και δέκα λεπτά (7.946.660,10 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τρία εκατομμύ−
ρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα 
τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.178.664,04 €), ήτοι 
ποσοστό 40,000% του ενισχυόμενου κόστους και χο−
ρηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 20,00 που αντιστοιχούν σε 10,00 
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 49,37 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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(5)

    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΞΕΝΟΣ 
LUXURY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΞΕΝΟΣ 
LUXURY HOTELS AE, στην κατηγορία της Περιφε−
ρειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (1η Περίοδος 2014), 
όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38624/ΥΠΕ/6/00205/Σ/
Ν. 3908/2011/29−7−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδι−
κότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής 
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, 
επενδυτικού σχεδίου (1η Περίοδος 2014) της επιχείρη−
σης ΞΕΝΟΣ LUXURY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με 
δ.τ. ΞΕΝΟΣ LUXURY HOTELS AE (φορέας), που αφορά 
στην Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* δυναμικότητας 
129 κλινών (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 
55.10.10.03) στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΝΟΥ», ΤΟΠΙΚΟ Δ/
ΣΜΑ ΠΛΑΝΟΥ, Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ του Δήμου ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Νομός Ζακύνθου), συ−
νολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 
οκτώ εκατομμύρια ευρώ (8.000.000,00 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια 
διακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.200.000,00 €), ήτοι ποσοστό 
40,000% του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με 
τη μορφή της επιχορήγησης.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 20,00 που αντιστοιχούν σε 10,00 
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 51,75 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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(6)

    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση επιχεί−
ρησης ΑΦΟΙ Ι. ΞΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ., στην 
κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών 
Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 
(1η Περίοδος 2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38645/ΥΠΕ/6/00206/Σ/
Ν. 3908/2011/29−07−2014 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και 
ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνο−
χής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 
6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (1η Περίοδος 2014) της 
υπό σύσταση επιχείρησης ΑΦΟΙ Ι. ΞΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ, (φορέας), που αφορά στην ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4* & ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗ−
ΤΑΣ 99 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΚΑΔ 2008 
κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10.10.04) στη θέση 
«ΡΕΚΟΥΛΑ/ ΠΗΓΗ», ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΛΑΓΑΝΑ, του Δή−
μου ΖΑΚΥΝΘΟΥ, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Νομός 
Ζακύνθου), συνολικού επιλέξιμου κόστους επένδυσης 
ίσου με τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα 
τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ και εξήντα έξι 
λεπτά (4.463.930,66 €) και ενισχυόμενου κόστους ίσου 
με τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες έντεκα χιλιάδες 
εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 
(4.211.128,34 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε δύο εκατομμύ−
ρια εκατόν πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα 
ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (2.105.564,17 €), ήτοι ποσοστό 
50,000% του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με 
τη μορφή της επιχορήγησης.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 10,00 που αντιστοιχούν σε 5,00 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 41,50 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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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(7)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση επι−

χείρησης Hospitality of Messinia Εταιρεία Περιορι−
σμένης Ευθύνης με δ.τ. HO.ME. LTD, στην κατηγορία 
της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτι−
κών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (1η πε−
ρίοδος 2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή του με 
το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38484/ΥΠΕ/6/00231/Σ/
Ν. 3908/2011/28−7−14 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυ−
ξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικότερα 
στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενι−
κών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, επενδυ−
τικού σχεδίου (1η περίοδος 2014) της υπό σύσταση επι−
χείρησης Hospitality of Messinia Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης με δ.τ. HO.ME. LTD (φορέας), που αφορά στον 
εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής και αναβάθμι−
ση από 3* σε 4* υφισταμένης ξενοδοχειακής μονάδας 
συνολικής δυναμικότητας 613 κλινών (ΚΑΔ 2008 κύριου 
κλάδου δραστηριότητας: 55.10.10.03), στη θέση ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΒΕΛΙΚΑ του Δήμου ΜΕΣΣΗΝΗΣ, της Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου (Νομός Μεσσηνίας), συνολικού επιλέξιμου και 
ενισχυόμενου κόστους ίσου με δεκαεννέα εκατομμύρια 
εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα 
οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (19.946.778,21 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε εννέα εκατομμύ−
ρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια 
ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά (9.973.389,10 €), 
ήτοι ποσοστό 50,000% του ενισχυόμενου κόστους και 
χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχεται σε 100,00 που αντιστοιχούν σε 50,00 
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 50,41 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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

(8)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΑΘΗ−

ΝΑΙΟΝ − Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρή−
σεις Α.Ε. με δ.τ. ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε., στην κατηγορία της 
Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών 
Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (1η περίοδος 
2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή του με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38481/ΥΠΕ/6/00222/Σ/
Ν. 3908/2011/28−7−14 απόφαση του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και 
ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνο−
χής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 
6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (1η περίοδος 2014) της 
επιχείρησης ΑΘΗΝΑΙΟΝ − Ξενοδοχειακές και Τουριστι−
κές Επιχειρήσεις Α.Ε. με δ.τ. ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε. (φορέας), 
που αφορά στην ανέγερση 2 ξενοδοχειακών μονάδων 
τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, 3 αστέρων, δυνα−
μικότητας 42 κλινών, 14 δίχωρων διαμερισμάτων (ΚΑΔ 
2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10), στη θέση 
ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Γ1) του Δήμου ΘΗΡΑΣ και στη 
θέση ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Γ2) του Δήμου ΘΗΡΑΣ, 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Νομός Κυκλάδων), συ−
νολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 
έξι εκατομμύρια διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(6.265.000,00 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε εννιακόσιες τριάντα 
εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (939.750,00 €), 
ήτοι ποσοστό 15,000% του ενισχυόμενου κόστους και 
χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχεται σε 10,00 που αντιστοιχούν σε 5,00 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 49,00 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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  
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