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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός όλων των αναγκαίων λεπτομερειών
σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση της ρύθμισης των άρθρων 78 του ν. 4623/2019 και 27 του
ν. 4633/2019.

2

Τροποποίηση της ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019
απόφασης με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός
Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών».

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

4

Ανάκληση της 33105(53)/Π03/7/00061/Γ/ν. 4399/
2016/28-09-2018 (Β’ 4774) απόφασης του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της
επιχείρησης «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» με
δ.τ. «CAMELINO».

5

Ανάκληση της 32882(34)/Π03/7/00048/Γ/ν. 4399/
2016/28-09-2018 (Β’ 4759) απόφασης του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της
επιχείρησης «LINK Β TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LINK
Technologies S.A.».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Β2α/οικ. 5135
(1)
Καθορισμός όλων των αναγκαίων λεπτομερειών σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση της
ρύθμισης των άρθρων 78 του ν. 4623/2019 και
27 του ν. 4633/2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 78 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/

Αρ. Φύλλου 205

9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
β) του άρθρου 27 του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α΄/
9.8.2019) «Σύσταση ΕΟΔΥ, ρυθμίσεις για τα προϊόντα
καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις»,
γ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας (ΦΕΚ Α' 148), όπως ισχύει σήμερα.
2. Την αριθμ. 4150/23.1.2020 εισήγηση του Γ.Δ.Ο.Υ. του
Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:
Την εφαρμογή των διατάξεων, των αναφερομένων
στις υπό τα στοιχεία 1(α) και 1(β) του προοιμίου της παρούσης με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μαζί με την προβλεπόμενη αίτηση του άρθρου 27 παρ. 2 περ. α, το σύνολο των
δικαιολογητικών του άρθρου 78 του ν. 4623/2019 και
του άρθρου 27 του ν. 4633/2019, ως ορίζονται και εξειδικεύονται κατωτέρω, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναλυτικά παρατίθενται, στο σύνολο τους θα υποβάλλονται
στο πρωτόκολλο κάθε Νοσοκομείου και θα διαβιβάζεται
στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών αυτού.
2. Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά αίτησης.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά προς απόδειξη της τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων του άρθρου 78 του ν. 4623/2019 και του άρθρου
27 του ν. 4633/2019:
α) Αίτηση.
Αίτηση, με αναφορά των επιμέρους τιμολογίων, των
οποίων αιτούνται την υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου
78 του ν. 4623/2019, για καταβολή των ληξιπροθέσμων
οφειλών, συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα των τιμολογίων και των δελτίων αποστολής τους, που αποδεικνύουν την πραγματοποίησή τους εντός του οριζόμενου
χρονικού πλαισίου της παρ. 1 του άρθρου 78, για πραγματοποιηθείσες προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών έως
την 31-7-2019.
β) Υπεύθυνη Δήλωση.
Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου των τιμολογίων,
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, του νομίμου εκπροσώπου του, στο πλαίσιο της οποίας ο δικαιούχος θα
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δηλώνει υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω τιμολόγια πληρούν
τις νόμιμες προϋποθέσεις καταβολής του άρθρου 78 του
ν. 4623/2019 και δεν εμπίπτουν σε καμία εκ των εξαιρέσεων των περιπτώσεων 1α, 1β και 1γ του άρθρου 27
του ν. 4633/2019.
γ) Δήλωση Παραίτησης από κάθε εκκρεμή απαίτηση
τόκων.
Δήλωση παραίτησής τους από κάθε εκκρεμή απαίτηση
τόκων, προσαυξήσεων και εξόδων επί της ονομαστικής
αξίας των τιμολογίων και συνοδευτική δήλωση στο πλαίσιο της ίδιας υπεύθυνης δήλωσης, διά της οποίας θα δεσμεύονται ότι μετά την αποδοχή της αίτησης εξόφλησής
τους από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, και προ της εξόφλησης της αξίας των τιμολογίων, θα προσκομίσουν δηλώσεις παραίτησης από τυχόν
εκκρεμή ένδικα βοηθήματα και μέσα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4623/2019.
δ) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα των δικαιούχων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών και του Διοικητή του Νοσοκομείου. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
α) Η Διεύθυνση Οικονομικών του οικείου νομικού
προσώπου, μετά από έλεγχο των αιτήσεων, συντάσσει
αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διοικητή
του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο της οποίας πιστοποιεί
σε συνοπτική αναφορά της προς τον Διοικητή του νοσοκομείου: α) ότι τα συμπεριλαμβανόμενα τιμολόγια
και τα δελτία αποστολής δεν εξοφλήθηκαν για λόγους
αναγόμενους σε αποκλειστική υπαιτιότητα του νοσοκομείου και β) ότι δεν προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα
τιμολόγια και παραστατικά έχουν υποβληθεί σε ποινική,
πειθαρχική ή διοικητική διερεύνηση ενόψει διερευνώμενης ενέργειας υπερτιμολόγησης του δικαιούχου τους,
και γ) θα βεβαιώνουν εάν τα συγκεκριμένα τιμολόγια
αποτελούν αντικείμενο προσφυγής των δικαιούχων στην
δικαιοσύνη. Ειδικά ως προς την τελευταία υπό στοιχείο
γ επισήμανση η αρμόδια Διεύθυνση δύναται να αιτείται
σχετικής πληροφόρησης από την αρμόδια Διεύθυνση
Νομικής Υποστήριξης του νοσοκομείου ή από τον χειριζόμενο την υπόθεση νομικό παραστάτη.
β) Η αίτηση του δικαιούχου μαζί με την αναφορά της
παρ. 1 διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών
του Νοσοκομείου στον Διοικητή, ο οποίος την εισάγει
προς συζήτηση και λήψη απόφασης από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Νοσοκομείου μόνο σε περίπτωση θετικής εισήγησής του ως προς την υπαγωγή του δικαιούχου
στις διατάξεις των νόμων (άρθρα 78 του ν. 4623/2019
και 27 του ν. 4633/2019). Η σχετική αρμοδιότητα της
εισήγησης του Διοικητή του Νοσοκομείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου δεν είναι επιδεκτική
μεταβίβασης σε τρίτους.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διοικητής του Νοσοκομείου διατηρεί επιφυλάξεις ως προς τη σύνταξη
θετικής εισηγήσεως ή θεωρεί τα συλλεγέντα στοιχεία
ανεπαρκή, αναπέμπει στην αρμόδια Διεύθυνση ή υπηρεσία για συλλογή των αναγκαίων στοιχείων.
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δ) Μετά τη διαβίβαση του φακέλου, της αναφοράς
της Διεύθυνσης Οικονομικού του Νοσοκομείου και της
εισήγησης του Διοικητή του Νοσοκομείου, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Νοσοκομείου λαμβάνει την απόφαση της
περ. β του άρθρου 27 του ν. 4633/2019.
ε) Σε περίπτωση θετικής απόφασης, αυτή διαβιβάζεται
στην αρμόδια υπηρεσία του νοσοκομείου προς πληρωμή για το ισόποσο, ο οποίος μεριμνά για την τήρηση της
παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4623/2019 καθώς και για
κάθε τυχόν υφιστάμενη λεπτομέρεια.
στ) Η πληρωμή των δικαιούχων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα τις πιστώσεις παρελθόντων ετών και εντάσσεται
σε χωριστή κατηγορία (δ) αυτών.
ζ) Η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας παρακολουθεί την
υλοποίηση της παρούσης απόφασης.
4. Ισχύς της παρούσας απόφασης. Μεταβατικές διατάξεις.
Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξόφλησης της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες εξόφλησης ληξιπροθέσμων οφειλών του άρθρου
78 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 27 του ν. 4633/2019.
Η προθεσμία της πρώτης περίπτωσης της παρούσας
εφαρμόζεται και για τη συμπλήρωση εκκρεμοτήτων τυχόν ήδη υποβληθεισών αιτήσεων πληρωμής δικαιούχων,
με έναρξη από τη δημοσίευση της παρούσας στο φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.4414
(2)
Τροποποίηση της ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019
απόφασης με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός
Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224) «Ενιαίο
Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016,
ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4456/2017
(ΦΕΚ Α΄ 24), το άρθρο 108 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133)
και το άρθρο 175 του ν. 4365/2019 (ΦΕΚ Α΄ 165),
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β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν,
γ) του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης», όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ε) του π.δ. 83/2018 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019 απόφαση με
θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Κεντρικής
Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Το από 12-12-2019 υπηρεσιακό σημείωμα του Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
4. Το υπ’ αριθμ. 6491/17.12.2019 έγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4101, ΑΔΑ: Ψ5Δ446ΜΤΛ6-Σ24), ως
εξής:
1. To δεύτερο εδάφιο της περ. ζ΄ του μέρους Γ της
ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4101,
ΑΔΑ: Ψ5Δ446ΜΤΛ6-Σ24), ως εξής:
«Ειδικώς για τις αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων στον
κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης, ως μέλος
υπό στοιχείο (ζ) ορίζεται ο Διονύσιος Κυριακόπουλος
του Αυγερινού, Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με αναπληρωτή
τον Δημήτριο Απίστουλα, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».
2. To εδάφιο «Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι:
… της Διεύθυνσης Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων» της
υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019 απόφασης (ΦΕΚ
Β΄4101, ΑΔΑ: Ψ5Δ446ΜΤΛ6-Σ24), ως εξής:
«Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι:
1. Ελένη Χούμου του Γρηγορίου, μόνιμη υπάλληλος
με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Κινητικότητας της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
2. Ελένη Δαλαβούρα του Νικολάου, υπάλληλος με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με
βαθμό Α΄ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού του Τμήματος Κινητικότητας της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
3. Ειρήνη Γόνη του Σωκράτη, μόνιμη υπάλληλος με
βαθμό Δ΄ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού του Τμήματος Κινητικότητας της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
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4. Αικατερίνη Κουκουλάρη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Προσωπικού Η/Υ της
Διεύθυνσης Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων.
Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν είναι απαραίτητη η παρουσία και των τεσσάρων (4) γραμματέων, σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ.
ΔΙΔΚ/Φ.38/4/38228/06.11.2019 (ΦΕΚ Β΄ 4101, ΑΔΑ:
Ψ5Δ446ΜΤΛ6-Σ24) απόφαση με θέμα «Συγκρότηση και
Ορισμός Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών», κατά το μέρος που δεν
τροποποιείται από την παρούσα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 42/15/2020 καταλογιστικής πράξης του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που
εκδόθηκε στις 28-01-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ.
2 εδ. ζ' του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»,
αφορά λαθρεμπορία 110 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 02-02-2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ.
πρωτ. 3008/14/8/03-02-2013 μηνυτήρια αναφορά του
Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας, στο
συνολικό ποσό των τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και
πενήντα ενός λεπτών (368,51 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 38,84 €, Φ.Π.Α. 74,26 € και Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης 255,42 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 176,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 79,42 €).
2. Επιβλήθηκε στον (επ.) RΟΗΑΝΙ (ov) FARDIN του
Zaralam και της Zakia, με ημ. γεν. 01-01-1990 στο Αφγανιστάν, νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),
ήτοι το ελάχιστο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξή
του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ
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(4)
Ανάκληση της 33105(53)/Π03/7/00061/Γ/ν. 4399/
2016/28-09-2018 (Β' 4774) απόφασης του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της
επιχείρησης «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» με
δ.τ. «CAMELINO».

(5)
Ανάκληση της 32882(34)/Π03/7/00048/Γ/ν. 4399/
2016/28-09-2018 (Β' 4759) απόφασης του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της επιχείρησης «LINK Β TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LINK Technologies S.A.».

Με την 692943(2002)/Π03/7/00061/Γ/ν. 4399/2016/
13-01-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακαλείται η
33105(53)/Π03/7/00061/Γ/ν. 4399/2016/28-09-2018 (Β'
4774) απόφασή του περί υπαγωγής στις διατάξεις του
ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς
ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων
37 έως 41 αυτού (Α' κύκλος), επενδυτικού σχεδίου που
αναφέρεται στην «Επέκταση δυναμικότητας μονάδας
κατασκευής επίπλων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 31.01, Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα) στη θέση Αραβυσσός του Δήμου Πέλλας του
ομώνυμου Νομού, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.322.920,32 ευρώ, μετά από αίτημα
του φορέα της επένδυσης.
Για την εν λόγω επένδυση δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
χορήγηση ενίσχυσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 4399/2016, δεν
απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με την 793653(2254)/Π03/7/00048/Γ/ν. 4399/2016/
13-01-2020 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακαλείται η 32882(34)/
Π03/7/00061/Γ/ν. 4399/2016/28-09-2018 (Β' 4759) απόφασή του περί υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4399/2016,
όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της
Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α' κύκλος), επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην
«Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παροχής
υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 62.02.20,
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων
και λογισμικού), στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης του
Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 755.090,68 ευρώ και
συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 755.090,68 ευρώ,
μετά από αίτημα του φορέα της επένδυσης.
Για την εν λόγω επένδυση δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
εκταμίευση επιχορήγησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 4399/2016 δεν
απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
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