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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 151509
(1)
Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, που χο−
ρηγούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του
νόμου 3457/2006 (ΦΕΚ Α΄93).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

8

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3457/2006 (Α΄,
93).
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2. Το υπ’ αριθμ. 68749/24.10.2008 έγγραφο του ΕΟΦ.
3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργα−
νισμών, αποφασίζουμε:
1. Σε εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ
και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α.,
που έχουν νοσηλευθεί και έχουν ανάγκη τακτικής παρα−
κολούθησης για την αντιμετώπιση της πάθησής τους,
χορηγούνται χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων από
τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιω−
τικά φαρμακεία, τα ακόλουθα υψηλού κόστους φαρμα−
κευτικά ιδιοσκευάσματα:

1
2
3
4
5
6

Ονομασία
Προϊόντος
ALIMTA
ANZEMET
ARANESP
AVASTIN
AVONEX
BEROMUN

7

BETAFERON

8
9
10
11
12
13
14
15

CAELYX
CAMPTO
CERTICAN
COPAXONE
CYMEVENE
ENBREL
EPREX
ETHYOL

16

FLEBOGAMMA

Α/Α

18
19
20
21

GAMMAGARD
SD
GRANOCYTE
GRANULOKINE
HERSERA
HERCEPTIN

22

HUMIRA

23

HYCAMTIN

24

INTRAGLOBIN F

25
26
27
28

INTRATECT
INTRONA
KEPIVANCE
KINERET

29

KIOVIG

30
31
32
33

LEUSTATIN
LUCENTIS
MABCAMPATH
MABTHERA

17

Δραστική ουσία
PEMETREXED DISODIUM
DOLASETRON MESILATE
DARBEPOETIN ALFA
BEVACIZUMAB
INTERFERON BETA 1A
TASONERMIN
INTERFERON BETA 1B
RECOMBINANT
DOXORUBICIN
IRINOTECAN
EVEROLIMUS
GLATIRAMER ACETATE
GANCICLOVIR SODIUM
ETANERCEPT
EPOETINUM ALFA
AMIFOSTINE TRIHYDRATE
IMMUNOGLOBULIN HUMAN
NORMAL
IMMUNOGLOBULIN HUMAN
NORMAL
LENOGRASTIM
FILGRASTIM
ADEFOVIR DIPIVOXIL
TRASTUZUMAB
TOPOTECAN
HYDROCHLORIDE
TOPOTECAN
HYDROCHLORIDE
IMMUNOGLOBULIN HUMAN
NORMAL
INTERFERON ALFA 2B
INTERFERON ALFA 2B
PALIFERMIN
ANANKIRA
IMMUNOGLOBULIN HUMAN
NORMAL
CLADRIBINE
RANIBIZUMAB
ALEMTUZUMAB
RITUXIMAB

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

MACUGEN

PEGAPTANIB SODIUM
METHOXY POLYETHYLENE
MIRCERA
GLYCOL− EPOETIN BETA
MYFORTIC
MYCOPHENOLIC ACID
MYOCET
DOXORUBICIN
NAVELBINE
VINORELBINE DITARTATE
NEORECORMON EPOETIN BETA
NEULASTA
PEGFILGRASTIM
NEXAVAR
SOPAFENIB
IMMUNOGLOBULIN HUMAN
OCTAGAM
NORMAL
ORENCIA
ABATACEPT
OVAPAC
PACLITAXEL
PACLITOL
PACLITAXEL
PACLITAXEL/
PACLITAXEL
GENERICS
PACLITAXEL/
PACLITAXEL
HOSPIRA
PACLIXEL
PACLITAXEL
PATAXEL
PACLITAXEL
PAXENE
PACLITAXEL
PAXENE
PACLITAXEL
PACLITAXEL
PEGASYS
PEGINTERFERONE ALFA 2 A
PEGINTRON
PEGINTERFERON ALFA −2B
IMMUNOGLOBULIN HUMAN
PENTAGLOBIN
NORMAL
PROGRAF
TACROLIMUS
RAPAMUNE
SIROLIMUS
REBIF
INTERFERON BETA 1A
REMICADE
INFLIXIMAB
REMODULIN
TREPROSTINIL SODIUM
RETACRIT
EPOETIN ZETA
REVATIO
SILDENAFIL
REVLIMID
LENALIDOMIDE
RILUTEK
RILUZOLE
INTERFERON ALFA 2A
ROFERON−A
RECOMBINANT
IMMUNOGLOBULIN HUMAN
SANDOGLOBULIN
NORMAL
SANDOSTATIN
OCTREOTIDE ACETATE
LAR
SIMULECT
BASILIXIMAB
SPRYCEL
DASATINIB
IMMUNOGLOBULIN HUMAN
SUBCUVIA
NORMAL
SUTENT
SUNITINIB
TARCEVA
ERLOTINIB
TASIGNA
NILOTINIB
TAXOL
PACLITAXEL
TAXOPROL
PACLITAXEL
TAXOTERE
DOCETAXEL
TEMODAL
TEMOZOLID
THELIN
SITAXENTAN SODIUM
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78
79
80
81
82
83
84
85

TORISEL
TRACLEER
TRISENOX
TYCERB
TYSABRI
VECTIBIX
VELCADE
VENTAVIS

86

VIVAGLOBIN

87
88
89

VOLIBRIS
YONDELIS
ZAVESCA

TEMSIROLIMUS
BOSENTAN
ARSENIC TRIOXIDE
LAPATINIBE
NATALIZUMAB
PANITUMUMAB
BORTEZOMIB
ILOPROST
IMMUNOGLOBULIN HUMAN
NORMAL
AMBRISENTAN
TRABECTEDIN
MIGLUSTAT

2. Όλα τα παραπάνω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται
χωρίς συμμετοχή και μόνο για τις εγκεκριμένες από
τον ΕΟΦ ενδείξεις, σε κάθε μορφή και περιεκτικότητα
της δραστικής τους ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε
συσκευασία κυκλοφορούν.
3. Το νοσοκομείο και τα ιδιωτικά φαρμακεία υποβάλ−
λουν στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό και τον
ΟΠΑΔ τις εκτελεσθείσες συνταγές, με συγκεντρωτική
ονομαστική κατάσταση των ασθενών−ασφαλισμένων
και με το σύνολο της δαπάνης. Τα ιδιωτικά φαρμακεία
υποχρεούνται να επικολλούν επί της συνταγής τις αντί−
στοιχες ταινίες γνησιότητας του ιδιοσκευάσματος.
Η συνταγή συνοδεύεται από τη γνωμάτευση του θερά−
ποντος ιατρού που έκανε τη διάγνωση στο νοσοκομείο
και όπου απαιτείται, από την άδεια κυκλοφορίας του
φαρμάκου, συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο διάθεσής
του.
4. Η δαπάνη για αγορά των πιο πάνω φαρμάκων βα−
ρύνει τον ΟΠΑΔ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
και υπολογίζεται με βάση τη χονδρική τιμή του ιδιο−
σκευάσματος, προσαυξημένη κατά 5%.
Ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται στον άμεσο
έλεγχο των συνταγών και στην απόδοση του χρημα−
τικού ποσού.
Θεωρημένο ακριβές αντίγραφο των εν λόγω συνταγών
φυλάσσει το φαρμακείο του κρατικού νοσοκομείου για
τη διαχείρισή του.
Οι υπ’ αριθμ. Φ.7/809/27.5.1999 (Β΄, 1227), Φ.7/2/1578/
31.10.2002 (Β΄, 1417) και Φ.42000/3/12368/854/28.5.2003
(Β΄, 716) κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργούνται
από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Συνταγές που εκτελούνται μέσα σε δύο μήνες από
την έναρξη ισχύος της παρούσας και περιέχουν ιδιο−
σκευάσματα, που δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω
απόφαση, εξοφλούνται στα νοσοκομεία από τους ασφα−
λιστικούς οργανισμούς και τον ΟΠΑΔ.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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(2)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, της εταιρείας «ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ−
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. 8571/98472/3.12.2008/ΠΟ5/5/00001/Ε/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επέν−
δυσης της εταιρείας «ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση
μονάδας κλειστής νοσηλείας 40 κλινών στη Κομμένη
Γη, Δ.Δ. Τερψιθέας, Ν. Λάρισας.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυ−
σης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 1.890.000,00 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 495.500,00
Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 26,40 % του συνολικού
κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ύψους 1.890.000,00 Ευρώ.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
850.500,00 Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45 % του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ύψους 1.890.000,00 Ευρώ.
Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των 540.000,00 Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 28,60 %
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής
επένδυσης ύψους 1.890.000,00 Ευρώ.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε
από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 20.10.2008.
Μέχρι σήμερα καταβλήθηκαν 180.000,00 Ευρώ.
Εγκρίνουμε την καταβολή υπολοίπου του ποσού της
επιχορήγησης ποσού 670.500,00 Ευρώ.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι η 24.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/2915/39339/Π05/5/
00022/Ε/19.5.2008/ν. 3299/2004 απόφασης του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί υπα−
γωγής επένδυσης της εταιρείας «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004
όπως ισχύει.
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/7918/92215/Π05/5/00022/Ε/25.11.2008
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. ΙΕ/2915/
39339/Π05/5/00022/Ε/19.5.2008/ν. 3299/2004 απόφαση
υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης
της εταιρείας «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ» που
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού χοιροτροφικής μονάδας στους Αγ. Θεοδώ−
ρους Δήμου Καρδίτσας, Νομού Καρδίτσας, με μείωση
του αντικειμένου και του κόστους αυτής με νέο κόστος
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τα 350.000 €, και με ποσοστό επιχορήγησης 40 % επί
του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχο−
ρήγησης εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000) €.
Νέες θέσεις εργασίας: 0.
Ημερομηνία ομόφωνης γνωμοδότησης της αρμόδιας
Περιφερειακής Επιτροπής: (24.11.2008), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 15 του ν. 3299/2004 όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6007/75035/Π05/5/00115/
Ε/16.9.2008/ν. 3299/2004 απόφασης του Γεν. Γραμ−
ματέα Περιφ. Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης
της ατομικής επιχείρησης «ΣΔΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
Με την υπ’ αριθμ. 8014/93160/ΠΟ5/5/00115/Ε/26.11.2008/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.
6007/75035/Π05/5/00115/16.9.2008/ν. 3299/2004 απόφαση
υπαγωγής του Γ. Γραμ. Περ. Θεσσαλίας που αναφέρεται
στην επέκταση κτηνοτροφικής μονάδας στη κοινότητα
Βερδικούσας του Νομού Λάρισας συνολικού κόστους
εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (195.000) ευρώ, με πο−
σοστό επιχορήγησης 45 % (λόγω ορεινής μειονεκτικής
περιοχής)επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό
ποσό επιχορήγησης ογδόντα επτά χιλιάδων επτακοσίων
πενήντα (87.750) ευρώ.
Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−
κής Επιτροπής 24.11.2008 σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Δεν
δημιουργείται νέα θέση εργασίας.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(5)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΓΓΕΛΟ−
ΚΩΣΤΑ ΕΠΕ».
Με την υπ’ αριθμ. 8449/97246/Π05/4/00045/Ε/1.12.2008/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυ−
σης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΒΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑ ΕΠΕ» που
αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας
παραγωγής προϊόντων μηχανικής κοπής και επεξεργα−
σίας ανακυκλώσιμων μεταλλικών απορριμάτων στα Δ.Δ.
Μεγαλοχωρίου, Δ. Εστιαιώτιδος, του Ν. Τρικάλων.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυ−
σης.
Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας.

Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 1.300.000 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 715.000 €
που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης ύψους 1.300.000 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
585.000 € που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολικού
ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού
1.300.000 €.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 1.8.2008.
Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού 315.000 €.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι
η 24.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(6)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΝΑ−
ΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. 8448/97942/Π05/4/00046/Ε/1.12.2008/
3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυ−
σης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.»
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής
μονάδας 2 αστέρων − 81 κλινών, στην Ελάτη του Ν.
Τρικάλων.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυ−
σης.
Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 800.000 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 250.000 €
που αποτελεί ποσοστό 31% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης ύψους 800.000 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
400.000 € που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού
ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού
800.000 €.
Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των 150.000 € που αποτελεί ποσοστό 19% του συνολι−
κού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 800.000 €.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 5.5.2008.
Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού 212.500 €.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
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Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι η 24.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(7)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΚΟΣΜΟΒΑΤ Α.Β.Ε.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. 8451/97255/Π05/4/00097/Ε/1.12.2008/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της
επένδυσης της επιχείρησης «ΚΟΣΜΟΒΑΤ Α.Β.Ε.Ε.» που
αναφέρεται στην επέκταση και εγκατάσταση νέας
γραμμής παραγωγής κετσέ και βάτας στη ΒΙ.ΠΕ του
Ν. Λάρισας.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυ−
σης.
Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 2.000.000 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 500.000 €
που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης ύψους 2.000.000 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
700.000 € που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού
ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού
2.000.000 €.
Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των 800.000 € που αποτελεί ποσοστό 40% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 2.000.000 €.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 14.3.2008.
Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού 545.000 €.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι
η 24.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(8)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙ−
ΟΣ Ο.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. 8570/98471/3.12.2008/ΠΟ5/4/00151/Ε/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ. εγκρίθηκε η ολο−
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κλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΡΔΑΣ ΒΑ−
ΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας
παραγωγής επίπλων στο Δ.Δ. Αρδανίου, Δ. Παληοκά−
στρου, Ν. Τρικάλων.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 370.000,00 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 97.500,00
Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 26,35 % του συνολικού
κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ύψους 370.000,00 Ευρώ.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
185.000,00 Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ύψους 370.000,00 Ευρώ.
Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των 87.500,00 Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 23,65 %
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής
επένδυσης ύψους 370.000,00 Ευρώ.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε
από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 10.11.2008.
Εγκρίνουμε την καταβολή ολόκληρου του ποσού της
επιχορήγησης ποσού 185.000,00 Ευρώ.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι η 24.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(9)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.
3299/2004, της εταιρείας «Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. 8443/97225/Π05/4/00186/Ε/1.12.2008/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επέν−
δυσης της επιχείρησης «Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που
αναφέρεται στην Ίδρυση μονάδας παραγωγής και εμφι−
άλωσης αλκοολούχων ποτών στη θέση 7° χλμ. Τυρνάβου
− Λάρισας του N. Λάρισας.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης
Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 1.040.000 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 327.000 €
που αποτελεί ποσοστό 31,44% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης ύψους 1.040.000 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
416.000 € που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού
ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού
1.040.000 €.
Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των 297.000,00 € που αποτελεί ποσοστό 28,56% του
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 1.040.000,00 €.
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Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 24.11.2008.
Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού 328.700 €.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι η 24.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(10)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστο−
ποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
της εταιρείας «ΣΚΟΠΕΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ξ.Τ.Ε.»
Με την υπ’ αριθμ. 8445/97229/Π05/4/000198/Ε/1.12.2008/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης
της επιχείρησης «ΣΚΟΠΕΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ξ.Τ.Ε.» που ανα−
φέρεται στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας Α΄
τάξης, στη θέση Αμπελική Σκοπέλου του Ν. Μαγνησίας.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 1.030.000,00 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 324.000,00 €
που αποτελεί ποσοστό 31,46% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης ύψους 1.030.000 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
412.000,00 € που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού
ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού
1.030.000,00 €.
Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των 294.000,00 € που αποτελεί ποσοστό 28,54% του
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 1.030.000,00 €.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 19.8.2008.
Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού 216.000 €.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι η 24.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(11)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΝΤΕ
ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΕΠΕ».
Με την υπ’ αριθμ. 8450/97251/Π05/4/00213/Ε/1.12.2008/

ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επέν−
δυσης της επιχείρησης «ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΝΤΕ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ
ΕΠΕ», που αναφέρεται στην Ίδρυση μονάδας εκδοτικών
τυπογραφικών και ψηφιακών εφαρμογών, στο Δ.Δ. Δρο−
σερού, Δήμου Γόμφων του Ν. Τρικάλων.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυ−
σης.
Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 395.000 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 102.500 €
που αποτελεί ποσοστό 26% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης ύψους 395.000 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
197.500 € που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού
ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού
395.000 €.
Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των 95.000 € που αποτελεί ποσοστό 24% του συνολι−
κού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 395.000 €.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 17.3.2008.
Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού 102.500 €.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι η 24.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(12)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.
ΜΑΝΤΖΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. 9300/103186/19.12.2008/ΠΟ5/4/00293/
Ε/ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΝΤΖΙΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας
ασφαλτομίγματος στο 6° χλμ. Τρικάλων−Καλαμπάκας.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυ−
σης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 185.000,00 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 101.750,00
Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού κό−
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους
230.000,00 Ευρώ.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
83.250,00 Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ύψους 230.000,00 Ευρώ.
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Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε
από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 4.4.2008.
Εγκρίνουμε την καταβολή ολόκληρου του ποσού της
επιχορήγησης ποσού 83.250,00 Ευρώ.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι η 24.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(13)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΜΙΟΣ».
Με την υπ’ αριθμ. 8569/98469/3.12.2008/ΠΟ5/4/00294/Ε/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυ−
σης της εταιρείας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ που ανα−
φέρεται στην ίδρυση εκτυπωτικής μονάδας στο Δ.Δ.
Αγιόφυλλου, Δ. Χασίων, Ν. Τρικάλων.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυ−
σης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 175.000,00 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 96.250,00
Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55 % του συνολικού κό−
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους
175.000,00 Ευρώ.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
78.750,00 Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45 % του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ύψους 175.000,00 Ευρώ.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε
από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 20.10.2008.
Εγκρίνουμε την καταβολή ολόκληρου του ποσού της
επιχορήγησης ποσού 78.750,00 Ευρώ.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, είναι η 24.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(14)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998,
της επιχείρησης «ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. 8447/97239/Π05/1/00193/1.12.2008/
ν. 2601/1998 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της
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επιχείρησης «ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέ−
ρεται στην μετατροπή παραδοσιακού κτίσματος σε
τουριστικό κατάλυμα Α΄ τάξης 21 κλινών στο Λαύκο
Πηλίου του Ν. Μαγνησίας.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 320.000 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 128.000 €
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης ύψους 320.000 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
144.000 € που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολικού
ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού
320.000 €.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των 48.000 € με ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 45%
για τα έξι (6) πρώτα χρόνια του εξυπηρέτησης του δα−
νείου.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 20.12.2007.
Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού 57.600 €.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφε−
ρειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 είναι η
24.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F
(15)
Ολοκλήρωση και οριστικοποίηση του κόστους επένδυ−
σης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998,
της ατομικής επιχείρησης «ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ».
Με την υπ’ αριθμ. 8446/97235/Π05/1/00317/1.12.2008/
ν.2601/1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης
της ατομικής επιχείρησης «ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» που ανα−
φέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής τσίπουρου
και ούζου στη θέση Βάλτος Συκουρίου, Δήμου Νέσσωνος
του Ν. Λάρισας.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 147.500 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 60.910 €
που αποτελεί ποσοστό 41,29% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης ύψους 147.500 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
44.250 € που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού
ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης πο−
σού 147.500 €.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των 42.340 € με ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 30%
για τα έξι (6) πρώτα χρόνια του εξυπηρέτησης του δα−
νείου.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 30.10.2008.
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Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού 22.260 €.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφε−
ρειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 είναι η
24.11.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
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