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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση της υπ’ αρ. 122524/ΥΠΕ/7/00012/Α/
ν. 4399/2016/16-11-2018 απόφασης «Υπαγωγή
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «GL RESORT
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) με δ.τ. «GL
RESORT» (υπό σύσταση), στο καθεστώς ενισχύσεων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» των άρθρων 42 έως
46 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), κατόπιν αιτήματος του φορέα της επένδυσης.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 99280/3285/
20-7-2018/Π07/7/00019/Α/ν. 4399/2016/7-2-2020
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Β’ 670),
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 18510/
648/Π07/7/00019/Α/ν. 4399/2016/11-2-2021 απόφαση (Β’ 1507), με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της
εταιρείας «ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ» με δ.τ. «“THALASSA HOSPITALITY & TOURISM
SERVICES”» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

3

Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Πύλου υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ
Α΄ Μεσσηνίας.

4

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90237/12-03-2021
απόφασης Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β΄ 1187).

5

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90233/12-03-2021
απόφασης Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β΄ 1187).

Αρ. Φύλλου 1955

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ανάκληση της υπ’ αρ. 122524/ΥΠΕ/7/00012/Α/
ν. 4399/2016/16-11-2018 απόφασης «Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «GL
RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
με δ.τ. «GL RESORT» (υπό σύσταση), στο καθεστώς ενισχύσεων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» των
άρθρων 42 έως 46 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος),
κατόπιν αιτήματος του φορέα της επένδυσης.
Με την υπό στοιχεία 28136/ΥΠΕ/7/00012/A/ν. 4399/
2016/05-03-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακαλείται η υπό στοιχεία
122524/ΥΠΕ/7/00012/Α/ν. 4399/2016/16-11-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β΄ 5724), με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016, στο καθεστώς ενισχύσεων
«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» των άρθρων 42 έως 46 αυτού
(Α΄ κύκλος), της επιχείρησης «GL RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) με δ.τ. «GL RESORT» για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που αναφέρεται στη
«δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5* και δυναμικότητας 80 κλινών» στη νήσο Πάρο της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με
6.687.886,62 ευρώ, συνολικού ενισχυόμενου κόστους
ίσου με 6.521.490,59 ευρώ και ποσού ενίσχυσης ύψους
1.829.517,36 ευρώ που χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.
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Για την εν λόγω επένδυση δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
εκταμίευση επιχορήγησης (προκαταβολή ή δόση).
Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται μετά από αίτηση του
φορέα της επένδυσης, και σύμφωνα με το άρθρο 27 του
ν. 4399/2016 και την υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 77685/
21-07-2016 «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου
λειτουργίας της» (Β’ 2335), δεν απαιτείται προηγούμενη
γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
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ν. 4399/2016 και της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 77685/
21-6-2016 «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 Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 148209
(3)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Πύλου υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ
Α΄ Μεσσηνίας.

Ι

(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 99280/3285/
20-7-2018/Π07/7/00019/Α/ν. 4399/2016/7-2-2020
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Β’ 670),
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
18510/648/Π07/7/00019/Α/ν. 4399/2016/
11-2-2021 απόφαση (Β’ 1507), με την οποία
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/
2016 επένδυσης της εταιρείας «ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «“THALASSA
HOSPITALITY & TOURISM SERVICES”» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης.
Με την υπό στοιχεία 46816/1927/8-4-2021/Π07/7/
00019/Α/ν. 4399/2016/27-4-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου τροποποιείται η υπό στοιχεία
99280/3285/20-7-2018/Π07/7/00019/Α/ν. 4399/2016/
7-2-2020 (Β’ 670) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 18510/648/Π07/7/00019/Α/ν. 4399/ 2016/
11-2-2021 (Β΄ 1507) απόφαση, για την υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με
δ.τ. «“THALASSA HOSPITALITY & TOURISM SERVICES”»
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που αφορά
στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, 32
κλινών, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ»,
ως προς το χρηματοδοτικό σχήμα της επιχείρησης.
Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος
του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(1.500.000,00 €). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 54,833% επί του κόστους της επιχορηγούμενης
επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης οκτακοσίων
είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (822.500,00 €),
ποσοστό ίδιας συμμετοχής 20,00% δηλαδή ποσό ίδιας
συμμετοχής τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €),
ποσοστό μακροπρόθεσμου δανείου 25,167% δηλαδή
ποσό μακροπρόθεσμου δανείου τριακοσίων εβδομήντα
επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (377.500,00 €).
Για την τροποποίηση δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής βάσει
της παρ. 7 του άρθρου 85 και του άρθρου 27 του

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 51 και τα άρθρα 57 και 59
του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
β) Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8) και ιδίως του άρθρου 35
αυτού.
2) Την υπ’ αρ. 17391/9.4.2021 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία συστάθηκε η Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Μεσσηνίας με
έδρα την Καλαμάτα (Β΄ 1485).
3) Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων
της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
4) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του e- ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Τη σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην
Πύλο υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ
Α΄ Μεσσηνίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2021
Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 147602
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90237/12-03-2021
απόφασης Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β΄ 1187).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και τα άρθρα 57 και 59
του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας

Τεύχος B’ 1955/14.05.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8) και ιδίως τα άρθρα
33 και 87 αυτού.
1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
1.4. Του άρθρου 40 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).
1.5. Των άρθρων 26 και 27 του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)»
(Α΄ 127).
2. Την υπ’ αρ. 90237/12.03.2021 απόφαση του Διοικητή
του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β΄ 1187).
3. Την υπό στοιχεία 112/Συν.9/11-03-2021 (ΑΔΑ:
6ΛΛ046ΜΑΠΣ-Ξ7Ζ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.
4. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του φορέα.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 90237/12.03.2021 απόφασης Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β΄ 1187), ως εξής:
Την προσθήκη της περιπτώσεως (5) ως ακολούθως:
(5) Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας.
Κατόπιν των ανωτέρω η απόφαση διαμορφώνεται ως
ακολούθως:
Τη μεταφορά των παρακάτω αρμοδιοτήτων από το
Τμήμα Οικονομικού του Ι’ Τοπικού Υποκαταστήματος
Μισθωτών Αττικής Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με έδρα
τη Δάφνη στο Τμήμα Α΄ Οικονομικής Διαχείρισης της
Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης Αττικής:
(1) Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών
του Υποκαταστήματος και παρακολούθησή του.
(2) Εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών και ταμειακών συναλλαγών του Υποκαταστήματος (εισπράξεις
και πληρωμές) και έκδοση των απαραίτητων ταμειακών
παραστατικών από τους ταμίες, διαχειριστές και εκδότες.
(3) Διενέργεια μισθοδοσίας προσωπικού Υποκαταστήματος (εκκαθάριση παντός είδους πρόσθετων αμοιβών
προσωπικού Υποκαταστήματος).
(4) Τήρηση λογιστικών στοιχείων και λογαριασμών.
(5) Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2021
Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
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Αριθμ. 147591
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90233/12-03-2021
απόφασης Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β΄ 1187).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και τα άρθρα 57 και 59
του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8) και ιδίως τα άρθρα
33 και 87 αυτού.
1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
1.4. Του άρθρου 40 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).
1.5. Των άρθρων 26 και 27 του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)»
(Α΄ 127).
2. Την υπ’ αρ. 90233/12.03.2021 απόφαση του Διοικητή
του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β΄ 1187).
3. Την υπό στοιχεία 112/Συν.9/11-03-2021 (ΑΔΑ:
6ΛΛ046ΜΑΠΣ-Ξ7Ζ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.
4. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του φορέα.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 90233/12.03.2021 απόφασης Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β΄ 1182), ως εξής:
Την προσθήκη της περιπτώσεως (5) ως ακολούθως:
(5) Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας.
Κατόπιν των ανωτέρω η απόφαση διαμορφώνεται ως
ακολούθως:
Τη μεταφορά των παρακάτω αρμοδιοτήτων από το
Τμήμα Οικονομικού του Δ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος
Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τη Νίκαια
στο Τμήμα Β’ Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης Αττικής:
(1) Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών
του Υποκαταστήματος και παρακολούθησή του.
(2) Εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών και ταμειακών συναλλαγών του Υποκαταστήματος (εισπράξεις
και πληρωμές) και έκδοση των απαραίτητων ταμειακών
παραστατικών από τους ταμίες, διαχειριστές και εκδότες.
(3) Διενέργεια μισθοδοσίας προσωπικού Υποκαταστήματος (εκκαθάριση παντός είδους πρόσθετων αμοιβών
προσωπικού Υποκαταστήματος).
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(4) Τήρηση λογιστικών στοιχείων και λογαριασμών.
(5) Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2021
Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
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