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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση παράτασης του άρ. 52, παρ.3γ, του
ν. 3982/2011 στην «Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου Α.Ε.»

2

Καθορισμός πράξεων, ύψους και διαδικασίας χρηματοδότησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε),
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

3

Καθορισμός και επιβολή τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)
και διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 140039/1705
(1)
Χορήγηση παράτασης του άρ. 52, παρ.3γ, του
ν. 3982/2011 στην «Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου Α.Ε.».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011), «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών
πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 52 παρ.3 περ.γ' αυτού,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) «Ανασύσταση
και Μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
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τητας», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018 (ΦΕΚ
5/Α/17-1-2018).
5. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/2017) «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ).
6. Το π.δ. 126/2016 (ΦΕΚ 210/Α/2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
7. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α/2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
9. Την Υ198/16-11-2016 (Β' 3722) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάμελλο».
10. Την απόφαση Υ59/05-09-2018 (ΦΕΚ 3818/Β/2018)
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο
Πιτσιόρλα».
11. Το ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) «Βιομηχανικές
και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» όπως
εφαρμόζεται εν προκειμένου στο πλαίσιο του άρθρου
63 παρ.2 του ν. 3982/2011.
12. Το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) (ΦΕΚ 68/Α/2005)
με θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
13. Την Φ/Α.5.33/15088/945/21-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3540/Β/2012) με θέμα: «Έγκριση
ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ) στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας».
14. Την Φ/Α.5.3.3/7646/565/27-06-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΦ4ΛΚ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Περί χορήγησης
παράτασης της προθεσμίας υποβολής από την εταιρία
Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α’ Μαντουδίου στη Διεύθυνση Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών
και Δικτύων της βεβαίωσης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του προβλεπόμενου από την διάταξη της παρ.5
του άρθρου 45 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α') ποσού».
15. Την Φ/Α.5.33/14968/9/23-12-2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3622/Β/2014) με θέμα: «Τροποποίηση
της Φ/Α.5.33/15088/945/21-12-2012 (ΦΕΚ 3540 Β΄) κοι-
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νής υπουργικής απόφασης «Περί έγκρισης ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α Μαντουδίου (ΕΠ.ΠΑ.
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ) στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας»».
16. Την 2687/109761/7-12-2016 (ΦΕΚ 291/ΑΑΠ/2016)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου
Μαντουδίου (ΕΠΠΑΜΑΝ) Τύπου Α', στις θέσεις «Φούρνοι
Μαντουδίου» και «Σκάλα Δαφνοποτάμου» της Δ.Ε. Μαντουδίου, Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, Π.Ε.
Ευβοίας».
17. Την Φ/Α.5.33/136834/1610-28/12/2017 (ΦΕΚ 4861/
Β/2017) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Παράταση
της προθεσμίας κοινοποίησης από την ΕΠ.ΠΑ Μαντουδίου της εγκεκριμένης πράξης εφαρμογής του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α' Μαντουδίου στη Διεύθυνση
Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», ήτοι έως
31/12/2017.
18. Την αριθμ. 12774/204/01-02-2018 αίτηση της
ΕΠ.ΠΑ. Μαντουδίου Α.Ε., σχετικά με τη χορήγηση παράτασης ενός επιπλέον έτους για την προσκόμιση στη
Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
εγκεκριμένης πράξης εφαρμογής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.52, παρ3γ του ν. 3982/2011, όπως
ισχύει.
19. Το αριθμ. 173562/4823/11-9-2018 (αρ. πρωτ. ΓΓΒ:
98010/1295/20-09-2018) έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Δασών, της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΝ με θέμα: «Περί Επιχειρηματικού Πάρκου στη
θέση Φούρνου - Μαντουδίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης - Αγ. Άννας Π.Ε. Ευβοίας».
20. Το από 02/10/2018 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, προς
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, με
την χειρόγραφη εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την παράταση για ένα (1) έτος, πλέον της παράτασης
που χορηγήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ/Α.5.33/136834/161028/12/2017 (ΦΕΚ 4861/Β/2017) κοινή υπουργική απόφαση, της προθεσμίας κοινοποίησης από την ΕΠ.ΠΑ.
Μαντουδίου Α.Ε. της εγκεκριμένης πράξης εφαρμογής
του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α' Μαντουδίου, στη
Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ήτοι έως 31/12/2018,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.52 παρ.3γ του
ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.166, παρ.4β
του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Τεύχος Β’ 5840/27.12.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/96283/90
(2)
Καθορισμός πράξεων, ύψους και διαδικασίας χρηματοδότησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε),
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Το π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία... του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας... ».
3. Το π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
4. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
6. Το π.δ. 132/2017 (Α' 160) «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».
7. Την Υ172/04.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων» (Β' 3610).
8. Την 91589/03.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Ε. Γιαννακίδη (Β' 3814).
9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-

Τεύχος Β’ 5840/27.12.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265).
10. Την 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 (Β' 2733) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των
αριθμ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β' 1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν».
11. Την 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6.2015 υπουργική απόφαση (Β’ 1248), με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
12. Την C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
13. Την C(2017) 8472 final/6.12.2017 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της
εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10162 για την έγκριση
ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP001).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
16. Το άρθρο 20 παρ. ιβ του ν. 4270/2014: «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό» (Α' 143).
17. Την 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση
(Β' 2857) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β' 2573)».
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18. Την 141951/2017 (Β' 4610) κοινή υπουργική απόφαση «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων
με τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018
και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».
19. Την 110427/ΕΥΘΥ/1020 20.10.2016 (Β' 3521)
υπουργική απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης
της 81986/ΕΥΘΥ712/21.07.2015 (Β' 1822) υπουργικής
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.
20. Το αριθμ. 21463/20.02.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με τη διαδικασία
χρηματοδότησης και πληρωμής έργων ΠΔΕ με απευθείας μεταφορά των πιστώσεων σε ειδικούς λογαριασμούς.
21. Το αριθμ. 41458/06.04.2017 έγγραφο της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων -Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
με τις διευκρινίσεις σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων
σε ειδικούς λογαριασμούς.
22. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011, «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
23. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016, «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α' 94).
24. Την παράγραφο 13 του αρ. 82 του ν. 3057/2002
(Α' 239), σχετικά με τη δυνατότητα επιχορηγήσεων από
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
25. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α' 129).
26. Τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 57/31.01.2012 απόφαση της ΡΑΕ (Β' 103).
27. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο
οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 56/2012 απόφαση της
ΡΑΕ (Β' 104).
28. Την Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.6296/29.03.2001 υπουργική
απόφαση «Κανονισμός Άδειας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος» (Β' 360).
29. Την Άδεια Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Συστήματος (Β' 492) που χορηγήθηκε στον Διαχειριστή
του Συστήματος.
30. Τη Σύμβαση Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ ΔΕΣΜΗΕ
Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε. που εγκρίθηκε με την αριθμ. Α.Π./ Δ5/
ΗΛ/Φ1/ΟΙΚ.8219/03.05.2001 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης.
31. Την 280/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)
περιόδου 2017 - 2026» (Β' 2534).
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32. Την 256/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)
περιόδου 2018 - 2027» (Β' 1570).
33. Την 457/2017 απόφαση της ΡΑΕ «Τελική Πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς
Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 11 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ».
34. Την 3809/671/Α2/27.06.2018 απόφαση ένταξης της
πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων
ελέγχου ΑΔΜΗΕ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με
Κωδικό ΟΠΣ 5022590.
35. Την 4780/875/Α2/31.07.2018 πρόσκληση για
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονα Προτεραιότητας 3Σ, με τίτλο «Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν. Εύβοια)-Άνδρος &
Άνδρος-Τήνος».
36. Την 7558/1318/Α2/20.11.2018 πρόσκληση για
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονες Προτεραιότητας 3 και 3Σ, με τίτλο «Έργο
Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ-Φάση Ι: Διασύνδεση EP 150kV ονομαστικής ικανότητας 2x200MVA Κρήτη-Πελοπόννησος».
37. Την υπό στοιχεία 2016/C 262/01 ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της
κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα C 262, 19.07.2016).
38. Τις Αναλυτικές Οδηγίες για υποδομές ενέργειας
(Infrastructure analytical grid for energy infrastructure)
που έχουν συνταχθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού -DG COMP).
39. Την αριθμ. 138044/ΕΥΚΕ 2185/19.12.2018 επιστολή
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, με θέμα
«Διατύπωση γνώμης σχετικά με την τεκμηρίωση για το
έργο «Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου»
(ΑΔΜΗΕ)»
40. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση των έργων της
παρούσας έχει προβλεφθεί να γίνει με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να
επιταχυνθεί η κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών, για την αποδοτικότερη και οικονομικότερη διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό
ισοζύγιο της χώρας, χωρίς να επιβαρυνθούν δυσανάλογα τα ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς και τα τιμολόγια
φυσικού αερίου.
41. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται συνολική δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, εκτιμώμενη σε 135,4 εκ. ευρώ σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας, που θα
καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΣΑΕ 1751), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι πράξεις
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗ-
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Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε)», εφεξής Εταιρεία, που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ), το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης, ο τρόπος και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης
και οι σχετικές υποχρεώσεις.
Άρθρο 2
Καθορισμός Πράξεων και Ύψους Χρηματοδότησης
1. Η επιχορήγηση βάσει της παρούσας απόφασης από
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αφορά ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου, για τα κάτωθι έργα:
α. Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι
(Ν. Εύβοια) - Άνδρος & Άνδρος - Τήνος
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται
σε 21,1 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά
30 % από το Π.Δ.Ε.
Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών
για δύο (2) διασυνδέσεις, που θα αντικαταστήσουν τις
υφιστάμενες διασυνδέσεις Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Άνδρος
και Άνδρος - Τήνος ως εξής:
• Διασύνδεση 1: Συνδέει το νησί της Άνδρου (Καμινάκι)
με το Σύστημα Μεταφοράς στο νησί της Εύβοιας (Λιβάδι Καρύστου) με ένα τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο ΕΡ
150 kV, τύπου Cu/XLPE, διατομής 3 χ 630 mm2, ισχύος 200MVA, με ενσωματωμένο καλώδιο οπτικών ινών.
Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Άνδρο και Εύβοια είναι 14 km.
• Διασύνδεση 2: Συνδέει το νησί της Τήνου (Στενό, Βόρεια Τήνος) με το νησί της Άνδρου (Παράγκα, Κόρθιο)
με ένα τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο EP 150kV, τύπου
Cu/XLPE, διατομής 3 χ 630 mm2, ισχύος 200 MVA, με
ενσωματωμένο καλώδιο οπτικών ινών. Η εκτιμώμενη
απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Άνδρο και Τήνο είναι 2,5 km.
Οι νέες διασυνδέσεις θα χρησιμοποιήσουν τον υποβρύχιο διάδρομο, που είχε δεσμευτεί για τις προϋπάρχουσες διασυνδέσεις.
Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:
• σημαντική βελτίωση της αξιοπιστίας της Διασύνδεσης
των Κυκλάδων καθότι η διασύνδεση Λιβάδι - Άνδρος και
Άνδρος-Τήνος αποτελεί τη δεύτερη τροφοδότηση των
Κυκλάδων από την ηπειρωτική χώρα μέσω της Εύβοιας.
• επίλυση των θεμάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης
λόγω υδραυλικής διαρροής μονωτικού ελαίου στα προϋπάρχοντα υποβρύχια καλώδια.
Το έργο συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού και τη βελτίωση της ευστάθειας του εθνικού
ενεργειακού συστήματος, παράγοντες που ενισχύουν
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 2 έτη.
β. Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων ελέγχου
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται
σε 4,8 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά
31,5 % από το Π.Δ.Ε.
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Στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν το Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) και το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας. Το ΣΕΕ αποτελεί κρίσιμη εθνική υποδομή απαραίτητη για την παρακολούθηση, λειτουργία και έλεγχο
του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής
και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ το Σύστημα
Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι κρίσιμη
εθνική υποδομή απαραίτητη για τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε εναρμόνιση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και σύμφωνα
με τον ισχύοντα Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και τον
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται τα εξής:
Υποέργο 1: Προβολικά συστήματα και εκσυγχρονισμός
των αιθουσών ελέγχου των κέντρων ελέγχου ενέργειας
Το προτεινόμενο έργο αφορά σε:
• προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
νέων Προβολικών Συστημάτων οπίσθιας προβολής (Wall
Displays), τεχνολογίας Digital Light Processing (DLP®)
και Light Emitting Diode (LED), καθώς και αποξήλωση
και απόσυρση των υπαρχόντων παλαιάς τεχνολογίας
Μιμικών Διαγραμμάτων (Mosaic Walls).
• μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου
φωτισμού και νέων θέσεων εργασίας (κονσόλες) στις
αίθουσες των κέντρων ελέγχου ενέργειας που θα υποστηρίζουν την ευκρινή και απρόσκοπτη θέαση των πληροφοριών που θα απεικονίζονται στα ανωτέρω προβολικά συστήματα, καθώς και αποξήλωση και απόσυρση
του υπάρχοντος παλαιότερου αντίστοιχου εξοπλισμού.
• δημιουργία κατάλληλου χώρου περίκλεισης των
Wall Displays εντός των αιθουσών των κέντρων ελέγχου ενέργειας και προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία κλιματιστικών μονάδων για την εξασφάλιση
της κατάλληλης θερμοκρασίας του περίκλειστου αυτού
χώρου για την ομαλή λειτουργία των Wall Displays.
Υποέργο 2: Αντικατάσταση κλιματιστικού εξοπλισμού
των κέντρων ελέγχου ενέργειας
Η ομαλή λειτουργία του κλιματιστικού εξοπλισμού είναι κρίσιμη για την ασφαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας, που
είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας και του Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς.
Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:
• εκσυγχρονισμός του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) (Energy Management System, EMS) και
του Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Market Management System - MMS) με
τη δυνατότητα απεικόνισης, παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ και της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με υποδομές σύγχρονης
τεχνολογίας.
• αύξηση της αξιοπιστίας και απόδοσης των παρεχόμενων από τον ΑΔΜΗΕ υπηρεσιών στα ΚΕΕ.
• διασφάλιση των ιδανικών συνθηκών λειτουργίας των
πληροφοριακών συστημάτων του ΣΕΕ και του MMS.
• εξοικονόμηση ενέργειας.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 2 έτη.
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γ. Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ-Φάση Ι: Διασύνδεση EP 150kV ονομαστικής ικανότητας 2x200MVA
Κρήτη-Πελοπόννησος
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε
356,4 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 35,8
% από το Π.Δ.Ε.
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην Φάση Ι του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης της Κρήτης με το Ελληνικό
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
Για τη Φάση Ι προβλέπεται η εγκατάσταση διπλού υποβρυχίου καλωδίου Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΕΡ) με
τάση λειτουργίας 150 kV και ονομαστικής ικανότητας
2x200 MVA μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης. Ως σημείο
σύνδεσης στην Πελοπόννησο έχει επιλεγεί η ευρύτερη
περιοχή του ακρωτηρίου Μαλέα και για την Κρήτη έχει
επιλεγεί σημείο στα Δυτικά του νησιού στον Υ/Σ Χανιά Ι.
Αναλυτικότερα, το έργο διασύνδεσης περιλαμβάνει
τα ακόλουθα επιμέρους έργα:
• Αναβάθμιση της υφιστάμενης Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι Σπάρτη ΙΙ - Σπάρτη Ι - Σκάλα - Μολάοι, συνολικού μήκους
109,6 km, από E/150kV σε 2B/150kV.
• Κατασκευή μίας νέας πύλης Γ.Μ. 150 kV στον υφιστάμενο Υ/Σ Μεγαλόπολης Ι.
• Αναβάθμιση δύο απλών πυλών Γ.Μ. 150 kV σε πλήρεις
πύλες στον υφιστάμενο Υ/Σ Σπάρτης Π.
• Κατασκευή τριών νέων πυλών Γ.Μ. 150 kV στον υφιστάμενο Υ/Σ Μολάων.
• Κατασκευή νέας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώματος, ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς 200 MVA, από τον Υ/Σ Μολάων έως τον νέο Υ/Σ ζεύξης 150 kV στη ΝΑ Πελοπόννησο.
• Κατασκευή ενός νέου Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στη ΝΑ
Πελοπόννησο («Τερματικό Αντιστάθμισης»), όπου θα
καταλήγει η νέα εναέρια Γ.Μ. από τον Υ/Σ Μολάων και
θα ξεκινούν τα καλωδιακά τμήματα προς τον Υ/Σ Χανίων.
• Κατασκευή νέας διπλής υποβρύχιας γραμμής 150 kV
από το σημείο προσαιγιάλωσης ΝΑ Πελοποννήσου έως το
σημείο προσαιγιάλωσης Δυτικής Κρήτης, μήκους 132 km.
• Κατασκευή νέας διπλής υπόγειας γραμμής 150 kV από
το σημείο προσαιγιάλωσης Δυτικής Κρήτης έως τον Υ/Σ
Χανίων Ι, μήκους 34 km.
• Κατασκευή δύο νέων πυλών Γ.Μ. 150 kV στον υφιστάμενο Υ/Σ Χανίων Ι.
• Επιπλέον, θα απαιτηθεί η εγκατάσταση στατού συστήματος αντιστάθμισης αέργου ισχύος στην Κρήτη για
την αναγκαία ρύθμιση τάσεων.
Το έργο έχει, μεταξύ άλλων, τους εξής στόχους:
• Εξασφάλιση της ομαλής, αξιόπιστης και με οικονομικότερο τρόπο, τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια
της Κρήτης σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση.
• Μείωση της επιβάρυνσης που προκαλείται στο περιβάλλον της Κρήτης από τους υφιστάμενους πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν
πλησίον κατοικημένων και τουριστικών περιοχών, με τον
σταδιακό περιορισμό της λειτουργίας τους.
• Αύξηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης του πλούσιου αιολικού και ηλιακού δυναμικού της περιοχής.
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής
δραστηριότητας, που είναι και ο σημαντικότερος οικονομικός τομέας της Κρήτης.

68514

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 3 έτη.
2. Τα ως άνω έργα θα χρηματοδοτηθούν από Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου
2014-2020 του ΕΣΠΑ μετά από σχετική αξιολόγηση που
διενεργούν οι αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν
καθήκοντα διαχείρισης.
3. Ο τελικός προϋπολογισμός των έργων, σε όρους
Δημόσιας Δαπάνης, θα διαμορφωθεί από το σύνολο των
επιλέξιμων δαπανών, που θα εγκριθεί από τις αρμόδιες
Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης,
σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ 20142020.
Άρθρο 3
Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά
για την καταβολή της χρηματοδότησης
1. Η χρηματοδότηση των έργων του άρθρου 2, σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων ένταξης και την εγγραφή
αυτών στο Π.Δ.Ε., θα γίνεται με απευθείας μεταφορά
των πιστώσεων, άνευ υπολόγου, στους ειδικούς έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα ανοιχθούν για
το σκοπό αυτό, από την εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»
(ΑΔΜΗΕ Α.Ε).
2. Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή της αρμόδιας για την
εκτέλεση της ΣΑ Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης
της Διαχειριστικής Αρχής και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην κοινή υπουργική απόφαση 134453/23.12.2015 περί
ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών Π.Δ.Ε., όπως αυτή
ισχύει κάθε φορά.
3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η εμφάνιση των αντίστοιχων
δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων,
διενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑΕ 1751 από τη
Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προς την Τράπεζα της Ελλάδος στην
οποία θα αναφέρεται ρητά ότι η χρηματοδότηση του
ειδικού λογαριασμού γίνεται με απευθείας μεταφορά
άνευ υπολόγου.
β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) απόφασης.
γ) Αντιγράφου εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μεταφορά της πίστωσης στον ειδικό λογαριασμό, στην οποία
θα αναφέρεται η παρούσα απόφαση.
δ) Αντιγράφου της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής
(EPS) για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης στον
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στο ανωτέρω σημείο 1 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση
για την καταβολή της χρηματοδότησης, ο δικαιούχος
θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015
(Β' 2857) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών.
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ε) Αντίγραφο της ΣΑΕ 1751.
στ) Αντίγραφα της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και της απόφασης ένταξης της σχετικής Πράξης
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
4. Στους λογαριασμούς του δικαιούχου κατατίθενται,
πέραν των ποσών χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, τα ποσά που αποτελούν έσοδα
κατά τη διάρκεια του κάθε έργου, π.χ. τόκοι, κατάπτωση
εγγυητικών επιστολών, ποινικές ρήτρες κ.λπ. Τα παραπάνω ποσά καλύπτουν μέρος της χρηματοδότησης από το
ΠΔΕ για την υλοποίηση της πράξης. Ο δικαιούχος ενημερώνει την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχετικά
με την κίνηση των λογαριασμών του, μετά από σχετικό
αίτημα αυτής. Ο δικαιούχος ενημερώνει ετησίως τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά
με την κίνηση των λογαριασμών του.
5. Με την ολοκλήρωση της πράξης ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει τα υπόλοιπα των λογαριασμών
του στο λογαριασμό αδιαθέτων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος, καθόσον δε δύναται να τα διαθέσει για άλλο
σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο εγκρίθηκαν.
6. Η καταβολή της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του κάθε
έργου.
7. Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του
κάθε έργου, το τμήμα του κόστους του έργου που προκύπτει μετά την αφαίρεση της χρηματοδότησης μέσω του
Π.Δ.Ε., δύναται να ανακτηθεί από άλλες πηγές, ο δικαιούχος, θα πρέπει να υποβάλλει στην Γενική Γραμματεία
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στην αρμόδια
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τις άλλες πηγές χρηματοδότησης του έργου.
8. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των στοιχείων
προκύψει η υπερκάλυψη του συνολικού κόστους του
κάθε έργου από όλες συνολικά τις πηγές χρηματοδότησης, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το επιπλέον ποσό της χρηματοδότησης εντόκως.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις της Εταιρείας
1. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, τομέα Ενέργειας, καθώς και στην αρμόδια
Δ/νση της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τακτικές αναφορές, στις οποίες θα περιγράφονται
αναλυτικά η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του κάθε έργου.
2. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τις γενικές διατάξεις του ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και ειδικότερα τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο «Σύμφωνο αποδοχής των
όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του
δικαιούχου».
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3. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί χωριστό λογαριασμό για κάθε έργο στον οποίο θα καταχωρίζονται οι
δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου.
Ο λογιστικός χειρισμός των χρηματοδοτήσεων από την
Εταιρεία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις σχετικές διατάξεις περί επιχορηγήσεων της
φορολογικής νομοθεσίας, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των γνωμοδοτήσεων του ΕΣΥΛ. Για
την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών, η Εταιρεία
οφείλει να εφαρμόζει πάγιους κανόνες κατανομής του
ενεργητικού και του παθητικού και των δαπανών και
εσόδων, οι οποίοι υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση. Η ΡΑΕ ελέγχει τους χωριστούς λογαριασμούς που
τηρεί ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καθώς και την ορθή εφαρμογή των
κανόνων κατανομής, διατηρώντας, κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της, ελεύθερη πρόσβαση στους εν
λόγω λογαριασμούς.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1000.0/93971/2018
(3)
Καθορισμός και επιβολή τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)
και διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 124, 108-123, 125-126 και 132 του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (Α' 94),
β) του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και
άλλες διατάξεις» (Α' 118),
γ) του ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού. Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης
σε ανώνυμες εταιρείες» (Α' 40),
δ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α' 145),
ε) του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» (Α' 285),
στ) του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α 152),
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ζ) του άρθρου 15 του ν. 4532/2018 «Ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις» (Α' 63, Διόρθ. σφάλμ. σε Α' 72),
η) των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),
θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α' 181),
ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α' 180),
ια) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α' 114),
ιβ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210),
ιγ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),
ιδ) της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111.1/41/09/2009
«Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
αριθμ. 2007/71/ΕΚ» (Β' 412),
ιε) της 429/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
2. Την αριθμ. 2811.8/43159/2018/08-06-2018 Εισηγητική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι:
α) Ο καθορισμός του ύψους του τέλους που επιβάλλεται επί των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., καθώς και
των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους και των λοιπών φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων,
όπως ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
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Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
8111/41/2009 (Β' 412) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 124
του ν. 4389/2016.
β) Ο καθορισμός των οργάνων, του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των ανωτέρω τελών.

πενθημέρου του Ιανουαρίου, και η δεύτερη δόση εντός του
δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους. Για την
απόδειξη της κατάθεσης κοινοποιείται στη Ρ.Α.Λ. το σχετικό
διπλότυπο της Τράπεζας ή το αποδεικτικό ηλεκτρονικής
καταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό της Ρ.Α.Λ.

Άρθρο 2
Χαρακτήρας Τέλους
Στους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων του άρθρου 1
και για τη διασφάλιση ετοιμότητας, πλήρους λειτουργικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), επιβάλλεται το προβλεπόμενο στην παρούσα ετήσιο ανταποδοτικό τέλος
για τις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος που παρέχει
η Αρχή.

Άρθρο 5
Μη εμπρόθεσμη καταβολή Τελών
Αν δεν γίνει εμπρόθεσμη ή προσήκουσα καταβολή
του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους της παρούσας, η
βεβαίωση και είσπραξή του διενεργείται μετά από καταλογιστική απόφαση που εκδίδει η Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.).

Άρθρο 3
Καθορισμός ύψους και πεδίου Τέλους
Το τέλος του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε ποσοστό 0,3% επί των συνολικών ετήσιων εσόδων για τους
Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. και των καθολικών ή ειδικών
διαδόχων τους και 0,2% επί των ετήσιων εσόδων των
λοιπών φορέων εκμετάλλευσης λιμένων.
Στους ανωτέρω λοιπούς φορείς εκμετάλλευσης λιμένων περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται
ή εκμεταλλεύονται ή λειτουργούν ιδιωτικές λιμενικές
εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 4.
Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά
προκύπτουν από τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης που συντάσσουν τα ως άνω νομικά πρόσωπα στο
τέλος κάθε οικονομικού έτους, οι οποίες κοινοποιούνται
στη Ρ.Α.Λ. το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του
επόμενου της χρήσης έτους.
Άρθρο 4
Όργανα είσπραξης
Το ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται στον τραπεζικό
λογαριασμό της Ρ.Α.Λ. σε δύο (2) δόσεις. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται έναντι εξόφλησης εντός του δεύτερου δεκα-

Άρθρο 6
Μεταβατική διάταξη
Ως χρόνος καταβολής του τέλους της παρούσας για το
έτος 2018, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018, υπολογιζόμενου του τέλους στα ποσοστά του άρθρου 3 επί των
ετήσιων εσόδων του φορολογικού έτους 2017.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018
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