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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «LYMINGE
LIMITED - ORIGIS II LTD ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3299/2004.

2

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος
στέγασης.

3

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. για την κάλυψη του κόστους
επισκευής του φουσκωτού σκάφους ΠΛΣ 331 του
Λιμεναρχείου Στυλίδας.

Αρ. Φύλλου 5001

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «LYMINGE
LIMITED - ORIGIS II LTD ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αρ. 112659/26-10-2020 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του
κόστους, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η
τήρηση των όρων της υπό στοιχεία 10080/ΥΠΕ/5/02011/
Ε/ν.3299/2004/2-3-2012 απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 652),
με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
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ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «LYMINGE LIMITED - ORIGIS Π LTD ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που
αφορά στη δημιουργία τριών φωτοβολταϊκών σταθμών, ονομαστικής ισχύος 79,58 Kw έκαστος, στη θέση Γλυτσόκαμπος, στην κτηματική περιφέρεια Τεφελίου, του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, με τους εξής όρους:
1.

Ολοκλήρωση Επένδυσης

Δικαιούχος- Επωνυμία και ΑΦΜ

LYMINGE LIMITED - ORIGIS II LTD ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

998444086

Συνολική επένδυση:

1.556.006,47€

Κυρώσεις

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης

720.000,00€

Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση:

288.000,00€

Εκταμιευθείσα επιχορήγηση:

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή

288.000,00€

Επιστρεπτέο Ποσό

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Ημερομηνία ολοκλήρωσης

19.11.2013

Υφιστάμενη Δυναμικότητα πριν την Υπαγωγή

0,00

Νέα Δυναμικότητα που δημιουργήθηκε

369.855,80
Kwh/έτος

Υφιστάμενη Ισχύς πριν την Υπαγωγή

0,00

Νέα Ισχύς που δημιουργήθηκε

238,74Kw

Υφιστάμενες ΕΜΕ πριν την Υπαγωγή

0,00

Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν

0,00

Μέγεθος Επιχείρησης

Μικρή

2. Χρηματοδοτικό Σχήμα της Ενισχυόμενης Επένδυσης
Πηγές χρηματοδότησης

Ποσά

Ποσοστό %

Α. Ίδια Συμμετοχή

432.000,00 €

60,00%

Β. Επιχορήγηση Δημοσίου

288.000,00 €

40,00%

0,00 €

0,00%

720.000,00 0

100,00%

Γ. Τραπεζικό δάνειο
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης ποσού διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων
Ευρώ (288.000,00 €), στην επένδυση με την υπό στοιχεία 10080/ΥΠΕ/5/02011/Ε/ν.3299/2004/2-3-2012 απόφαση
υπαγωγής (Β’ 652).
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο
για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη
της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 117).
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 85 και την παρ. 7 του
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και την υπ’ αρ. 77685/21-7-2016 υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
I

Αριθμ. Δ13οικ.45861/992
(2)
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος
στέγασης.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25-2-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) και
γ) της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις» (Α’ 76),
καθώς και το άρθρο 4 του νόμου αυτού,
2. Τα άρθρα 3 και 15 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2018 - 2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).
3. Το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
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μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), το άρθρο 22 του
ν. 4549/2018 (Α’ 105) και το άρθρο 29 του ν. 4659/2020
(Α’ 21).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
9. Την υπό στοιχεία Δ4/Α/Φ1/57537/5062/19-12-2019
απόφαση «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΡΗΙ46ΜΤΛΚ-46Β).
10. Την υπό στοιχεία 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019 απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: ΨΡΠΙΗ-ΦΣΟ)
11. Την υπό στοιχεία Δ13/οικ.10747/256/6-3-2019
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος
Επιδόματος Στέγασης» (Β’ 792).
12. Την υπό στοιχεία Δ13/οικ.33475/1935/15-6-2018
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και
των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ13/οικ/54653/2701/
18-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4837),
την υπό στοιχεία Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 2194) και την υπό στοιχεία Δ13/
οικ.16250/321/24-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση και
ισχύει (Β’ 1655).
13. Την υπ’ αρ. 45770/2445/5-11-2020 εισηγητική έκθεση Οικονομικών Επιπτώσεων.
14. Την ανάγκη περιορισμού μετάβασης των πολιτών
στις δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο μόνο
Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών
αποφάσεων των προγραμμάτων «Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και
«Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017
(Α’ 74), στις περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος
τους, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης των δικαιούχων κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και
Ιανουάριο 2021 για την επανένταξή τους στα ανωτέρω
προγράμματα. Η χορηγούμενη παράταση ισχύει για
όσους δικαιούχους δεν υποβάλλουν νέα αίτηση εντός
των μηνών του προηγούμενου εδαφίου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020
Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
I

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. για την κάλυψη του κόστους επισκευής του φουσκωτού σκάφους ΠΛΣ
331 του Λιμεναρχείου Στυλίδας.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/74299/2020/5-11-2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 3 του
ν. 4182/2013 (Α΄ 185) και τα άρθρα 496 - 512 του Αστικού
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με υπ’ αρ. εισερχ. Λ/Χ Στυλίδας Λ/Χ Στυλίδας: 5237/25-8-2020 επιστολή δωρεάς
της εταιρείας AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. συνοδευόμενη από
ακριβές αντίγραφο πρακτικών συνεδρίασης της 24ης
Αυγούστου 2020 του Δ.Σ. της εταιρείας, για την κάλυψη
του κόστους επισκευής του φουσκωτού σκάφους ΠΛΣ
331 του Λιμεναρχείου Στυλίδας, συνολικής αξίας τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00€).
Η υλοποίηση της δωρεάς θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 (Α’ 185), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02050011211200004*

