
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενι-
κής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 
του ν. 4399/2016 (Γ΄ κύκλος).

2 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» στο καθεστώς 
ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των 
άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Γ΄ κύκλος).

3 Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρω-
ση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση 
της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της επιχείρησης «MARIS SOL MYTHOS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην ΑΚΟΥΑ 
ΣΟΛ MYTHOS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.) με δ.τ. 
«MARIS SOL MYTHOS» (πρώην ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ MYTHOS) 
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3299/2004, και επιστροφή εγγυητικής επιστολής.

4 Μετεγκατάσταση και επέκταση του Καταστήμα-
τος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορο-
λογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα 
Σαντορίνης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

   Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενι-

κής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 

του ν. 4399/2016 (Γ΄ κύκλος).   

 Με την υπό στοιχεία 51371/ΥΠΕ/7/00348/Γ/ν. 4399/ 

2016/06-05-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δια-
τάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενί-
σχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37
έως 41 αυτού (Γ΄ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επι-
χείρησης «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ 
Α.Ε.» που αναφέρεται «στην επέκταση του ξενοδοχείου 
LINDOS WHITE BAR κατηγορίας 4 αστέρων» (ΚΑΔ κύριου 
κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρό-
μοια καταλύματα), στη Δ.Ε. Λινδίων του Δήμου Ρόδου 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου 
κόστους ίσου με 3.850.000,00 ευρώ και συνολικού ενι-
σχυόμενου κόστους ίσου με 3.850.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:

- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 1.155.000,00 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις

(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(παρ. 1, άρθρο 11)
20,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) 10,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 30,000%

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες
ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων

(άρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ
(άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(παρ. 2, άρθρο 11)
50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(παρ. 2, άρθρο 11)
100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται 
σε 16,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ   

Ι

(2)

 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» στο καθε-

στώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικό-

τητας των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016

(Γ΄ κύκλος).   

 Με την υπό στοιχεία 51361/ΥΠΕ/7/00447/Γ/ν. 4399/ 
2016/06-05-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς 
ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 
37 έως 41 αυτού (Γ΄ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της 
επιχείρησης «ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που αναφέρε-
ται «στην επέκταση δυναμικότητας κατά 8.000 lt/ώρα, 
υφιστάμενης μονάδας παραγωγής φυσικού μεταλλικού 
νερού σε γυάλινες φιάλες» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δρα-
στηριότητας: 11.07, Παραγωγή αναψυκτικών· παραγω-
γή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών), 
συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.729.239,30 
ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 
5.729.239,30 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:

- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή
της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Β 306.042,73 €

Γ. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή
της ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Γ 1.568.029,85 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις

(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκα-
τάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις

(παρ. 1, άρθρο 11)
35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 35,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες
ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων

(άρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ
(άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(παρ. 2, άρθρο 11)
50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(παρ. 2, άρθρο 11) 
100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Από την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουργη-
θούν νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ   
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( 3) 
 Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλή-

ρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστο-

ποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 

επένδυσης της επιχείρησης «MARIS SOL MYTHOS 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ» (πρώην ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ MYTHOS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.) με δ.τ. «MARIS SOL MYTHOS» 

(πρώην ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ MYTHOS) που υλοποιήθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, και 

επιστροφή εγγυητικής επιστολής   .

 Με την υπ’ αρ. 67583/16-06-2021 απόφαση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

α. Εγκρίνεται η αλλαγή της επωνυμίας του φορέα της 
επένδυσης από «ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ MYTHOS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ MYTHOS» σε «MARIS 
SOL MYTHOS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARIS SOL MYTHOS»,

β. τροποποιείται η υπό στοιχεία 60419/ΥΠΕ/5/04385/Ε/ 
ν. 3299/20004/29-12-2010 απόφαση υπαγωγής της επέν-
δυσης ως προς τη δυναμικότητά της, και

γ. πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του 
κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της επιχείρησης «MARIS SOL MYTHOS 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«MARIS SOL MYTHOS», που αναφέρεται «στην ίδρυση 
ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 
295 κλινών», στη θέση Συκιές, του Δήμου Αφάντου της 
νήσου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης δέκα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα 
χιλιάδων ευρώ (17.940.000,00 €) και ποσού επιχορήγησης 
τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (4.485.000,00), ήτοι ποσοστού 25% επί της 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης, με τους εξής όρους:

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
14-11-2018.

2. Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι 
εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων 
επτακοσίων δεκαεννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών 
(16.341.719,48 €).

3. Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων 
εκατομμυρίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκο-
σι εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (4.085.429,87 €),
που αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού ενισχυό-
μενου κόστους της επένδυσης.

4. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τε-
τρακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών 
(4.085.429,87 €), που αποτελεί ποσοστό 25,00% του συ-
νολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

5. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων οκτα-
κοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λε-
πτών (8.170.859,74 €) που αποτελεί ποσοστό 50,00% του 
συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 263 δωμάτια /
450 κλίνες εκ της οποίας η ενισχυόμενη δυναμικότητα 
ανέρχεται σε 182 δωμάτια / 311 κλίνες.

7. Οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά το χρόνο ολο-
κλήρωσης ανήλθαν σε 65,73 ΕΜΕ. Πληρείται ο όρος της 
παρ. β’, του άρθρου 6 της απόφασης υπαγωγής περί δη-
μιουργίας των μισών τουλάχιστον, από τις 28 νέες θέσεις 
εργασίας, κατά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης (>14 ΕΜΕ).

Με την ίδια υπ’ αρ. 67583/16-06-2021 απόφαση, απο-
δεσμεύεται η υπ’ αρ. 142598/07-12-2011 κατατεθείσα εγ-
γυητική επιστολή της Τράπεζας Κύπρου (νυν δικαιούχος 
έννομης σχέσης Τράπεζα Πειραιώς), συνολικού ποσού 
2.466.750,00 ευρώ, που αφορά στην εκταμίευση προκα-
ταβολής ποσοστού 50% της αρχικά εγκριθείσας επιχο-
ρήγησης, γιατί ο λόγος για τον οποίο είχε εκδοθεί έχει 
πλέον εκλείψει, και εγκρίνεται η καταβολή του υπολοί-
που της επιχορήγησης ποσού ενός εκατομμυρίου οκτα-
κοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα 
ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (1.842.929,87 €) στην 
επένδυση με την υπό στοιχεία 60419/ΥΠΕ/5/04385/E/
ν. 3299/2004/29-12-2010 (Β’ 1432/2011) απόφαση υπα-
γωγής. Το ποσό αυτό προκύπτει ως διαφορά, μετά από 
την αφαίρεση του ποσού που έχει καταβληθεί ως προ-
καταβολή (2.242.500,00 €), από το σύνολο της επιχορή-
γησης όπως αυτή οριστικοποιείται με την παραπάνω 
απόφαση (4.085.429,87 €).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7
του ν. 4399/2016 και την υπ’ αρ. 77685/21-07-2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής 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 Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

Ι    

Αριθμ. Α.1164 (4) 
 Μετεγκατάσταση και επέκταση του Καταστήμα-

τος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορο-

λογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμέ-

να Σαντορίνης. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «Περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατά-
ξεων» (Α΄ 194),

β) του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού,
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γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως 
ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν 
καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμο-
λογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τού-
των εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α΄ 17),

δ) της παρ. 4 του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρη-
ματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» 
(Α΄ 228),

ε) του άρθρου 223 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες δι-
ατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 94),

στ) την από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,

ζ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γε-
νικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372),
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία 1/20-01-2016 πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφ. της 
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 , την υπ’ αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.»
(ΥΟΔΔ 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

4. Το  υπ’ αρ. 36/27-01-2021 αίτημα της εταιρίας «Κατα-
στήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά τη 
μετεγκατάσταση και επέκταση του Καταστήματος Αφο-
ρολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών 
στον Αερολιμένα Σαντορίνης σε σύνολο 615,94 τ.μ.

5. Το υπ’ αρ. 482/24-06-2021 έγγραφο του Τελωνείου 
Θήρας το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Επι-
τροπής της παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 μετά 
του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)., αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την μετεγκατάσταση και επέκταση του 
Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και 
Φορολογημένων Ειδών της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία Κ.Α.Ε. Α.Ε., εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου 
χώρου στον Αερολιμένα Σαντορίνης, στη θέση και έκτα-
ση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που 
συνοδεύει το από 15-06-2021 πρακτικό Γνωμοδότησης 
της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979.

2. Το σύνολο των υπό παραχώρηση χώρων καταλαμ-
βάνει συνολική επιφάνεια 915,94 τ.μ. (493,72 τ.μ. κατα-
στήματα και 422,22 τ.μ. αποθήκες) και καθίσταται υπό 
τελωνειακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή-
κει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήμα-
τος διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως 
τροποποιήθηκε, από τις διατάξεις του άρθρου 120 του
ν. 2533/1997 και από τις διατάξεις των υπουργικών αποφά-
σεων, που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουρ-
γίας, ελέγχου κ.λπ. των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται 
η εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2021

 Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031861907210004*
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