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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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Αρ. Φύλλου 2241

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο
καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την
μεταποιητική περίοδο 2018.

2

Έγκριση της τιμής προμήθειας του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) ιδιοκατανάλωσης του
ΕΣΦΑ για σκοπούς ψύξης του κρυογενικού εξοπλισμού κατά την επαναλειτουργία του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 91 του ν. 4001/2011.

3

Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names)
με κατάληξη .gr ή .ελ (ΦΕΚ 973/Β΄/2018).

4

Επιβολή πολλαπλών τελών στον KOLA ARTUR του
Xhabit για τελωνειακή παράβαση.

5

Περίληψη ολοκλήρωσης, οριστικοποίησης κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης του «ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ 4863/Π10/4/069/Ε/ ν. 3299/
14-10-2005 (ΦΕΚ Τ.Α.Π.Σ. 203/2005) απόφαση
υπαγωγής του Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα
με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3299/2004 και το άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το άρθρο 16 παρ. 2
του ν. 3908/ 2011, το άρθρο 5 του ν. 4242/2014 και
το π.δ. 33/2011.

6

Περίληψη ολοκλήρωσης, οριστικοποίησης κόστους, έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ» που υπήχθη στον ν. 3908/2011 με την
α.π. ΔΙΑΠ/80993/Π10/6/00059/Σ/ν. 3908/2011/
26-06-2014 (ΦΕΚ 1785/Β’/30-06-2014), όπως
τροποποιήθηκε με την α.π. ΔΙΑΠ/ 68479/Π10/6/
00059/Σ/ν.3908/2011/28-03-2018 (ΦΕΚ 1305/Β’/
13-04-2018) σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του
ν. 3299/2004 και το αρ. 18 παρ. 6 του ν. 4013/2011,
το αρ. 16 παρ. 2 του ν. 3908/2011, το αρ. 5 του
ν. 4242/2014 και το π.δ. 33/2011.

Αριθμ. 2320/76656

(1)

Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 6 της με αριθμ. 926/39517/
6-4-2015 υπουργικής απόφασης (Β' 680) «Καθορισμός
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης
στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 2 της με αριθμ. 4810/110876/13-10-2015
υπουργικής απόφασης (Β' 2269) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα
των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) της παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 147/Β΄/22-2-2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των
άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)
1307/2013 και του κανονισμού (ΕΚ)1306 /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. α) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 38),
β) το π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων .... Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
γ) το π.δ. 73/2015 (Α' 116) Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών,
δ) το π.δ. 97/2017 (Α' 138) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
3. Τις αιτήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 4810/
110876/13-10-2015 υπουργικής απόφασης (Β' 2269),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις παρακάτω μεταποιητικές επιχειρήσεις χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου, προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων
ροδάκινων για την περίοδο μεταποίησης έτους 2018.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ
α.α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑ1
Α.Ε.Σ ΑΛΜΜΕΑ.Ε
ΞΗ ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟ2 ΤΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
3
ΔΑΝΑΙΣ Α.Ε
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΑΝΑΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΥΜΟΦΡΟΥΤ
4 ΧΥΜΟΦΡΟΥΤ Ε.Π.Ε
Ε.Π.Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
5 ΧΥΜΩΝ Κ.ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ
ΑΣΠΙΣ Α.Ε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS
6
GROWERS»
ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
7
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τεύχος Β’ 2241/15.06.2018

Αριθμ. απόφ. 427/2018
(2)
Έγκριση της τιμής προμήθειας του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) ιδιοκατανάλωσης του
ΕΣΦΑ για σκοπούς ψύξης του κρυογενικού εξοπλισμού κατά την επαναλειτουργία του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 91 του ν. 4001/2011.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 17η Μαΐου 2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού
Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄
179/22.08.2011), όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων 68,
69 και το άρθρο 91 παρ. 1 αυτού.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄
121/18.06.2001), όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.3.2010 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 379/01.04.2010) (εφεξής: «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2227/04.10.2011),
υπ’ αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3131/09.12.2013), υπ’
αριθμ. 239/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1549/05.05.2017 και ΦΕΚ
Β΄ 2159/23.06.2017) και υπ’ αριθμ. 123/2018 (ΦΕΚ Β΄
788/07.02.2018) αποφάσεις της ΡΑΕ.
4. Τις διατάξεις του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.
339/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 3067/26.09.2016),
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 349/2016 (ΦΕΚ Β
3235/07.10.2016) και 871/2017 (ΦΕΚ Β΄ 3720/20.10.2017)
αποφάσεις της ΡΑΕ.
5. Την υπ’ αριθμ. 352/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄
3513/01.11.2016) με θέμα «Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του
ν. 4001/2011, όπως ισχύει» και την υπ’ αριθμ. 977/2017
απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 4737/29.12.2017) με θέμα
«Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις της
2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ».
6. Την υπ’ αριθμ. 257/21.03.2018 απόφαση της ΡΑΕ σχετική με τη «Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου κατά τη διάρκεια της 2ης
αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα», η οποία
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
Β΄1135/28.03.2018).
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι - 224903/07.08.2017 επιστολή της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Διακοπή λειτουργίας
του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ λόγω των απαιτούμενων
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εργασιών για την ολοκλήρωση της Β΄ Αναβάθμισης της
Εγκατάστασης».
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο-68765/08.08.2017 επιστολή
της ΡΑΕ προς την ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με θέμα Ενημέρωση της
Αρχής αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του Έργου
«2η Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας».
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι - 233375/08.03.2018 απαντητική επιστολή της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Ενημέρωση
της Αρχής αναφορικά με την διακοπή λειτουργίας του
Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας».
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I - 235852/25.04.2018 έγγραφο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το οποίο υπέβαλε την εισήγησή
της στη ΡΑΕ σχετικά με τιμή προμήθειας Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ για
τους σκοπούς ψύξης του κρυογενικού εξοπλισμού και
την επαναλειτουργία του Τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη
νήσο Ρεβυθούσα.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφτηκε ως εξής:
Eπειδή με την απόφαση 257/2018 της ΡΑΕ και προκειμένου για την διατήρηση της ισορροπίας ως προς
την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΦΑ υπό το
εξαιρετικό και έκτακτο καθεστώς της μη λειτουργίας
του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα,
καθορίσθηκαν ειδικά ρυθμιστικά μέτρα αποκλειστικά
για την χρονική περίοδο διακοπής της λειτουργίας του
Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα. Σύμφωνα δε με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση αυτή η
επαναλειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο την 09.06.2018 και ώρα 07:00.
Επειδή, ο Διαχειριστής με τα σχετικά υπ’ αριθμ. 9, 11
και 12 τεκμηρίωσε ότι προκειμένου για την επαναλειτουργία της εγκατάστασης θα απαιτηθούν κατά μέγιστον
2.000 m3 ΥΦΑ (ή ισοδύναμα 13.6000 KWh Φ.Α περίπου),
προκειμένου να ψυχθεί ο κρυογενικός εξοπλισμός, καθώς και ότι η συγκεκριμένη ποσότητα ΥΦΑ είναι τεχνικά
αναγκαίο να είναι διαθέσιμη στον ΔΕΣΦΑ εντός των δεξαμενών εγκατάστασης κατά την περίοδο 21.05.2018 08.06.2018. Ωστόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ως άνω απόφασης, κατά την περίοδο διακοπής της λειτουργίας δεν πραγματοποιείται εκφόρτωση
φορτίου ΥΦΑ για λογαριασμό Χρήστη ΥΦΑ στην εγκατάσταση και τα σχετικά αιτήματα απορρίπτονται από τον
Διαχειριστή του ΕΣΦΑ άνευ περαιτέρω αιτιολογήσεως.
Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνεται υπόψη ότι σύμφωνα με
το σχετικό υπ’ αριθμ. 12 έγγραφο του Διαχειριστή, ο Χρήστης ΥΦΑ εταιρεία «ΔΕΠΑ ΑΕ» είναι ο μοναδικός Χρήστης
που διαθέτει την παρούσα χρονική στιγμή Αποθέματα
ΥΦΑ στην Εγκατάσταση.
Επειδή, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 2 (γ) και 68 παρ. 3 (α) του ν. 4001/2011
προκύπτει η δυνατότητα του ΔΕΣΦΑ να προμηθευτεί το
φυσικό αέριο που απαιτείται για την αντιστάθμιση ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, στο οποίο (ΕΣΦΑ) περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση ΥΦΑ. Συνεπώς, ο ΔΕΣΦΑ δύναται
να προμηθευτεί την ποσότητα ΥΦΑ που απαιτείται για
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τη ψύξη του κρυογενικού εξοπλισμού και την πλήρωση
της μη αντλήσιμης ποσότητας στην τρίτη δεξαμενή ως
αέριο για ιδιοκατανάλωση.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 91
παρ. 1 του ν. 4001/2011, για την εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτήτων αερίου ιδιοκατανάλωσης, ο Διαχειριστής
μπορεί (α) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας φυσικού
αερίου σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2γ
του άρθρου 68 του ν. 4001/2011 ή (β) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. χωρίς διαγωνισμό και να χρησιμοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτεραιότητα, σε σχέση με ποσότητες φυσικού αερίου τις
οποίες έχει στη διάθεσή του μέσω άλλων συμβάσεων
προμήθειας. Κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου «Η τιμή
προμήθειας του ΥΦΑ εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, μετά από
εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και καλύπτει το πλήρες κόστος
προμήθειας του ΥΦΑ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το
σταθερό και μεταβλητό κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς, το κόστος χρήσης του Συστήματος ΥΦΑ, καθώς και
εύλογο κόστος διαχείρισης».
Επειδή, ο Διαχειριστής με σχετικό έγγραφό του προς
την Αρχή (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I - 235852/25.04.2018) υπέβαλε την εισήγησή του σχετικά με την τιμή προμήθειας
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ για τους σκοπούς ψύξης του κρυογενικού
εξοπλισμού και την επαναλειτουργία του Τερματικού
σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα.
Σύμφωνα με την εισήγηση αυτή προτείνεται μοναδιαία τιμή προμήθειας ΥΦΑ (0,03004339) USD/kWh που
είναι αντίστοιχη εκείνης της Ημερήσιας Τιμής Αερίου
Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) της 25ης Μαρτίου 2018 (τελευταία Ημέρα λειτουργίας της Εγκατάστασης ΥΦΑ) και με
ισοτιμία Ευρώ - US Δολλαρίου εκείνη που θα δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα την ημέρα
που θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την ως άνω πρόταση του Διαχειριστή ως προς την
αντιστοιχία της τιμής προμήθειας με την Ημερήσια Τιμή
Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) και με ισοτιμία Ευρώ - US
Δολλαρίου αυτή της δημοσιευμένης την 25ης Μαρτίου
2018 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποφασίζει:
1. Την έγκριση, σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του ν. 4001/2011, της
μοναδιαίας τιμής προμήθειας Υγροποιημένου Φυσικού
Αερίου (ΥΦΑ) για τη ψύξη του κρυογενικού εξοπλισμού
κατά την επαναλειτουργία του τερματικού σταθμού ΥΦΑ
στη νήσο Ρεβυθούσας ίση με την Ημερήσια Τιμή Αερίου
Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) της 25ης Μαρτίου 2018 (τελευταία Ημέρα λειτουργίας της Εγκατάστασης ΥΦΑ) και με
ισοτιμία Ευρώ - US Δολλαρίου αυτή που αντιστοιχεί στην
δημοσιευμένη την 25ης Μαρτίου 2018 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2. Την κοινοποίηση στη ΡΑΕ από την ΔΕΣΦΑ ΑΕ της
προμελέτης εκτίμησης/υπολογισμού της απαιτούμενης
ποσότητας για την ψύξη του κρυογενικού εξοπλισμού
κατά την επαναλειτουργία του τερματικού σταθμού
ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσας, το αργότερο μέχρι την 09η
Ιουνίου 2018.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
Ι

Αριθμ. 852/5
(3)
Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names)
με κατάληξη .gr ή .ελ (ΦΕΚ 973/Β΄/2018).
H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α/2012), ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία κδ’ και μα’,
β. τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006 «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ
314/Β΄/2006),
δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 843/2/1-3-18 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου
(Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ» (ΦΕΚ 973/Β΄/
19-3-2018),
ε. την Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης
Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή
.ελ, που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ από 8-5-2018 μέχρι 18-5-2018
και τα αποτελέσματα αυτής,
στ. το γεγονός ότι από την απόφαση που θα εκδοθεί
δεν θα δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού
της ΕΕΤΤ,
ζ. την Εισήγηση με αριθ. 32287/Φ.600/18-5-18 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική
Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ
(Καθηγητή Κωνσταντίνο Μασσέλο και Δρ. Αγγελική
Σγώρα), αποφασίζει:
Α. Τις κάτωθι τροποποιήσεις στην απόφαση της ΕΕΤΤ
Α.Π. 843/2/1-3-2018 (ΦΕΚ 973/B΄/19-3-2018) Κανονισμός
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain
Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.:
1. Στο τέλος του άρθρου 2 «Ορισμοί» προστίθενται οι
κάτωθι παράγραφοι:
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυ-
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τότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως
μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας,
όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης,
σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή
περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική,
πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού
προσώπου,
«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που
πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή
σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η
αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση,
η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με
διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η
συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή
ή η καταστροφή,
«Περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο
τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,
«Σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι
προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το
σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο
είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση,
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που,
μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς
και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή
το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να
προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο
κράτους μέλους,
«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για
λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,
«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια
αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που
ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως
αποδέκτες η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από
τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων
ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,
«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον
εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία,
υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας
ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα,
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«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων:
κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή
και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των
δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με
σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν,
«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η
παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας
κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
«Κύρια εγκατάσταση»: α) όταν πρόκειται για υπεύθυνο επεξεργασίας με εγκαταστάσεις σε περισσότερα του
ενός κράτη μέλη, ο τόπος της κεντρικής του διοίκησης
στην Ένωση, εκτός εάν οι αποφάσεις όσον αφορά τους
σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται σε άλλη εγκατάσταση
του υπευθύνου επεξεργασίας στην Ένωση και η εγκατάσταση αυτή έχει την εξουσία εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, οπότε ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται η
εγκατάσταση στην οποία έλαβε τις αποφάσεις αυτές,
β) όταν πρόκειται για εκτελούντα την επεξεργασία με
εγκαταστάσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο
τόπος της κεντρικής του διοίκησης στην Ένωση ή, εάν
ο εκτελών την επεξεργασία δεν έχει κεντρική διοίκηση στην Ένωση, η εγκατάσταση του εκτελούντος την
επεξεργασία στην Ένωση στην οποία εκτελούνται οι
κύριες δραστηριότητες επεξεργασίας στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων εγκατάστασης του εκτελούντος την
επεξεργασία,
«Εκπρόσωπος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο ορίζεται εγγράφως από
τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία βάσει του άρθρου και εκπροσωπεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία
ως προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του
παρόντος κανονισμού,
«Διασυνοριακή επεξεργασία»: α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάφορων εγκαταστάσεων σε
περισσότερα του ενός κράτη μέλη υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση όπου ο
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών επεξεργασία είναι
εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή
β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μίας
μόνης εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση αλλά που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα
των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.
2. Στο τέλος του άρθρου 17 «Υποχρεώσεις Καταχωρητών», μετά την παράγραφο 36 προστίθενται τα κάτωθι:
37. Στο μέτρο που οι Καταχωρητές λειτουργούν ως
εκτελούντες την επεξεργασία βάσει του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις
απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται η προστασία
των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
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38. Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, που δεσμεύει
τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ιδίως ως προς τις διατάξεις του, όπου
καθορίζεται το αντικείμενο και η διάρκεια της επεξεργασίας, η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας, το είδος των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες
των υποκειμένων των δεδομένων.
39. Ο εκτελών την επεξεργασία: α) επεξεργάζεται τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας,
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, γ) λαμβάνει
όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του
ΓΚΠΔ, δ) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας
και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που
αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα
για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III του
ΓΚΠΔ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες
που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, ζ) θέτει στη
διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη
πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις
υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ
και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από
τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ο εκτελών
την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή
παραβιάζει τον ΓΚΠΔ ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
40. Με την επιφύλαξη των άρθρων 82, 83 και 84 του
ΓΚΠΔ, εάν ο εκτελών την επεξεργασία καθορίσει κατά
παράβαση του παρόντος Κανονισμού και του ΓΚΠΔ τους
σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, ο εκτελών την
επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας για τη
συγκεκριμένη επεξεργασία.
41. Εφόσον ο Καταχωρητής ως εκτελών την επεξεργασία είναι μη εγκατεστημένος στην ΕΕ ή εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ορίζει γραπτώς εκπρόσωπο
στην Ελλάδα στην περίπτωση που οι δραστηριότητες
επεξεργασίας σχετίζονται με την προσφορά υπηρεσιών
στα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων στην Ένωση.
3. To άρθρο 21 «Προστασία Δεδομένων», αντικαθίσταται ως εξής:
1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών
προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου συλλέγονται και
υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους
σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των καταχωρητών. Οι Καταχωρητές συγκεντρώνουν δεδομένα
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προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που υποβάλλουν δηλώσεις καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ή δηλώσεις άλλων πράξεων επί Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ μόνο στο βαθμό που αυτά
είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των Δηλώσεων
αυτών. Η συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς απαγορεύεται,
χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Tα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου δεν δημοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Kατ’
εξαίρεση από τα παραπάνω, η EETT σε κάθε περίπτωση
γνωστοποιεί τα στοιχεία του Φορέα Ονόματος Χώρου
με κατάληξη .gr ή .ελ εφόσον απαιτείται από τον νόμο
για σκοπούς που αφορούν την πρόληψη, διερεύνηση,
ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ύστερα από
αίτηση των αρμοδίων αρχών.
3. Τα προσωπικά δεδομένα των νομικών προσώπων
Φορέων Ονομάτων Χώρου κοινοποιούνται, από την
ΕΕΤΤ, σε τρίτους κατόπιν αιτήματός τους.
4. Κατόπιν εκδόσεως σχετικής αποφάσεως της ΕΕΤΤ,
δύναται να επιτραπεί στους Καταχωρητές να γνωστοποιούν σε τρίτους στοιχεία καταχώρησης φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που είναι νομικά
πρόσωπα.
5. Κατόπιν εκδόσεως σχετικής αποφάσεως της ΕΕΤΤ
είναι δυνατόν να επιτραπεί στους Καταχωρητές να κοινοποιούν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα των φυσικών
προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
ή .ελ που ανήκουν στην διαχείρισή τους και που έχουν
δώσει ρητή συγκατάθεση για την δημοσιοποίησή τους,
εφόσον τους υποβληθεί σχετική αίτηση.
6. Οι Καταχωρητές κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα των νομικών και φυσικών προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που ανήκουν στην
διαχείριση τους, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας δημόσιας
ελεγκτικής αρχής.
7. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καταχωρούνται και τηρούνται στο Μητρώο Ονομάτων Χώρου για
τους σκοπούς της επεξεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται για την
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και
για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον
και δεν διαγράφονται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον KOLA ARTUR
του Xhabit για τελωνειακή παράβαση.
Με την 14GRYP083200000100-0/22-01-2018 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
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του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλεται κατ' άρθρο 155
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμονής,
γεννηθέντα την 4/2/1974 στην Αλβανία, κάτοχο του υπ'
αριθ. BG 3800473/19-3-2012 αλβανικού διαβατηρίου,
KOLA ARTUR του Xhabit και της Hajrie ή Harrie ή Hairie,
ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών, ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(€ 1.500,00).
Τα ως άνω πολλαπλά τέλη προσαυξάνονται με τέλη
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%),
ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (€ 36,00).
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(5)
Περίληψη ολοκλήρωσης, οριστικοποίησης κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης του «ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ 4863/Π10/4/069/Ε/
ν. 3299/14-10-2005 (ΦΕΚ Τ.Α.Π.Σ. 203/2005) απόφαση υπαγωγής του Περιφερειάρχη Κρήτης,
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3299/2004
και το άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3908/ 2011, το άρθρο 5 του
ν. 4242/2014 και το π.δ. 33/2011.
Με την ΔΙΑΠ/116645/Π10/4/069/Ε/ν. 3299/2004/
25-05-2018, απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, η οριστικοποίηση κόστους και η
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα
παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

Είδος επένδυσης

Τόπος εγκατάστασης
Συνολικό επιχορηγούμενο
κόστος επένδυσης βάσει
απόφασης υπαγωγής
Κόστος οριστικοποίησης
Επιχορήγηση
Υφιστάμενες ΕΜΕ που
καθορίστηκαν στην
εγκριτική απόφαση
Υφιστάμενες ΕΜΕ που
διατηρήθηκαν μετά την
επένδυση
Νέες ΕΜΕ σύμφωνα με
εγκριτική απόφαση

ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΥΦΙΚΩΝ,
ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ,
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Ν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -ΤΚ 73131
180.000,00 €
177.090,00 €
60.210,60 € (34%)
1 ΕΜΕ

1 ΕΜΕ
0 ΕΜΕ
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Νέες ΕΜΕ που
δημιουργήθηκαν
Ημερομηνία ολοκλήρωσης
και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας
Να καταβληθεί στο
φορέα το υπόλοιπο της
επιχορήγησης

0 ΕΜΕ
02-04-2018
27.710,60 € (60.210,60 € 32.500,00 € ά δόση)

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α’/01-02-2011)
«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» και το π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α΄/14-04-2011)
«Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών
σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
Ι

(6)
Περίληψη ολοκλήρωσης, οριστικοποίησης κόστους, έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ» που υπήχθη στον ν. 3908/2011 με
την α.π. ΔΙΑΠ/80993/Π10/6/00059/Σ/ν. 3908/
2011/26-06-2014 (ΦΕΚ 1785/Β'/30-06-2014),
όπως τροποποιήθηκε με την α.π. ΔΙΑΠ/ 68479/
Π10/6/00059/Σ/ν.3908/2011/28-03-2018 (ΦΕΚ
1305/Β'/13-04-2018) σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1
του ν.3299/2004 και το αρ. 18 παρ. 6 του ν. 4013/
2011, το αρ. 16 παρ. 2 του ν. 3908/2011, το αρ. 5
του ν. 4242/2014 και το π.δ. 33/2011.
Με την ΔΙΑΠ/116627/Π10/6/00059/Σ/ν. 3908/2011/
25-05-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία
ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
Είδος Επένδυσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6.90 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τόπος εγκατάστασης
Συνολικό
επιχορηγούμενο
κόστος επένδυσης
βάσει απόφασης
υπαγωγής (όπως
τροποποιήθηκε)
Κόστος
οριστικοποίησης
Επιχορήγηση
Υφιστάμενες ΕΜΕ
που καθορίστηκαν
στην εγκριτική
απόφαση

24053
«ΑΝΕΜΟΛΙΔΙ» - ΔΔ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

282.041,75 €

282.040,00 €
112.816,00 € (40%)
0,25 ΕΜΕ

Υφιστάμενες ΕΜΕ
που διατηρήθηκαν
μετά την επένδυση

0,25 ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ σύμφωνα
με εγκριτική
απόφαση

0,00 ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ που
δημιουργήθηκαν

0,05 ΕΜΕ

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης07-08-2017
Έναρξη
παραγωγικής
λειτουργίας
Να καταβληθεί
το υπόλοιπο της
67.262,72 €
επιχορήγησης,
τμηματική καταβολή (112.816,00 - 45.553,28)
(αρθρ. 77,
ν. 4399/2016).
Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 16
παρ. 2 του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1-2-2011) «Ενίσχυση
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη,
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή»
και το π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α΄/14-4-2011) «Διαδικασία
αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που
υπάγονται στο ν.3 908/2011».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

24054
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02022411506180008*

