
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διόρθωση και τροποποίηση απόφασης υπαγωγής/
ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πι-
στοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 
με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΝ Μ.ΕΠΕ» που υλοποιήθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

2 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στή-
ριξης προγραμμάτων προώθησης, για το ειδικό 
μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες 
χώρες, για το έτος 2021. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Διόρθωση και τροποποίηση απόφασης υπα-

γωγής/ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κό-

στους και πιστοποίηση της έναρξης παραγω-

γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟ-

ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΝ Μ.ΕΠΕ» 

που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 3299/2004. 

 Με την υπ’ αρ. 64406/09.06.2021 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ σεων, διορ-
θώνεται η υπό στοιχεία 25988/ΥΠΕ/5/04147/Ε/Ν.3299/ 
2004/08.06.2012 (Β’ 1920) απόφαση του Υπουργού Ανά-

πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως προς τον 
διακριτικό τίτλο ο οποίος κατά την υπαγωγή ήταν «ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝ Μ.ΕΠΕ» και είχε παραληφθεί εκ παραδρομής. 
Τροποποιείται η παράγραφος iii του άρθρου 5 της υπό 
στοιχεία 25988/ΥΠΕ/5/04147/Ε/Ν.3299/2004/08.06.2012 
(Β’ 1920) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας ως εξής:

«iii. Η ίδια συμμετοχή του φορέα θα καλυφθεί ως εξής:
Ποσό ίσο με ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 

(89.400,00 €) με τα φορολογηθέντα, κατά τις γενικές δια-
τάξεις, έκτακτα αποθεματικά της εταιρείας τα οποία θα 
εμφανίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά 
βιβλία της επιχείρησης και δεν μπορούν να διανεμηθούν 
πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση 
της παρούσας επένδυσης.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοι-
χεία 25988/ΥΠΕ/5/04147/Ε/Ν.3299/2004/08.06.2012 
(Β’ 1920) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του 
κόστους, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η 
τήρηση των όρων της υπό στοιχεία 25988/ΥΠΕ/5/04147/
Ε/Ν.3299/2004/08.06.2012 (Β’  1920) απόφασης του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΝ Μ.ΕΠΕ», που αφορά στη 
δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, ονομαστικής 
ισχύος 99,90 KW, στη θέση Ρίζα Αγριλιάς, στο Δήμο Ερυ-
μάνθου (τέως Φαρρών) της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τους εξής 
όρους:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Ολοκλήρωση Επένδυσης

Δικαιούχος- Επωνυμία και ΑΦΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ ΕΠΕ 998835718

Συνολική επένδυση: 323.620,97 € Κυρώσεις Δεν αφορά

Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης 298.000,00 € Εκταμιευθείσα επιχορήγηση: 0,00 €

Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση: 119.200,00 €

Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή  119.200,00 € Επιστρεπτέο Ποσό Δεν αφορά

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/10/2012
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Υφιστάμενη Δυναμικότητα πριν 
την Υπαγωγή (kWh/έτος) 0,00 Νέα Δυναμικότητα που δημιουρ-

γήθηκε (kWh/έτος) 117.575,2

Υφιστάμενη Ισχύς πριν την Υπα-
γωγή (kW) 0,00 Νέα Ισχύς που δημιουργήθηκε 

(kW) 99,45

Υφιστάμενες ΕΜΕ πριν την Υπα-
γωγή 0,00 Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν 0,00

Μέγεθος Επιχείρησης Πολύ Μικρή

2. Χρηματοδοτικό Σχήμα της Ενισχυόμενης Επένδυσης

Πηγές χρηματοδότησης Ποσά Ποσοστό %

Α. Ίδια Συμμετοχή 89.400,00 € 30,00

Β. Επιχορήγηση Δημοσίου 119.200,00 € 40,00

Γ. Τραπεζικό δάνειο 89.400,00 € 30,00

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 298.000,00 € 100,00%

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης ποσού εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων, διακοσίων 
Ευρώ (119.200,00 €), στην επένδυση με την υπό στοιχεία 25988/ΥΠΕ/5/04147/Ε/Ν.3299/2004/08.06.2012 (Β’ 1920) 
απόφαση υπαγωγής.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 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 παρούσα περίληψη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 662/161336  (2)
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στή-

ριξης προγραμμάτων προώθησης, για το ειδικό 

μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες 

χώρες, για το έτος 2021.  

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

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 εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας 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 (Α’ 78). 

β) Της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 491/62337/ 
27.3.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρ-
μογή του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, 
σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 
της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 23), σχετικά 
με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε 
τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-
2023»(Β’ 1549), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 
του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 976/148727/20.6.2019 όμοιας 
απόφασης (Β’ 2554).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

2. Τους Κανονισμούς: 
α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ 
αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/79, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 
και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 347), 

β) κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της 
Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελο-
οινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 555/2008 της Επιτροπής (L 190), 
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γ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτρο-
πής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελο-
οινικού τομέα (L 190), 

δ) (EE) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμ-
βουλίου (L 347), 

ε) (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιου-
νίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενι-
σχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και 
σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 193).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 

4. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπα-
τζή» (Β’ 3374). 

5. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού 
τομέα για την περίοδο 2019 - 2023, όπως έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη για την κά-
λυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του 
προγράμματος ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ οικονομικών ετών 2019 έως 2023, πέραν αυτής 
που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 491/62337/27.03.2019 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας 

Ειδικά για το έτος 2021 η προθεσμία της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 της υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (Β’ 1549), για την υποβολή των αιτή σεων 
στήριξης προγραμμάτων προώθησης, παρατείνεται από 
την ημερομηνία λήξης της έως την τριακοστή (30ή) ημέ-
ρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2021 

Η Υφυπουργός 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ    
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*02027292506210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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