
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ E.E.» με δ.τ. «ΑΒΑΞ» 
στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότη-
τας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των 
άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’ κύκλος).

2 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» στο καθεστώς 
ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των 
άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (E’ κύκλος).

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.1940/41/ 
14.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονο-
μίας και Οικονομικών «Τελωνειακές διαδικασίες 
εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών 
αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοε-
φόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη-

σης «ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ E.E.» με δ.τ. 

«ΑΒΑΞ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρη-

ματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρή-

σεων των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 

(Α’ κύκλος).

  Με την υπ’ αρ. 132002/ΥΠΕ/7/00076/Π/ν. 4399/2016/ 
03.12.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς 
ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μι-
κρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Α’ κύ-
κλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΣΤΡΟ-
ΜΗΝΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ E.E.» με δ.τ. «ΑΒΑΞ» που αναφέρεται 
«στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* δυναμικότητας 
50 δωματίων/100 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστη-
ριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), 
στο Δήμο Κω, της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περι-

φέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους 
ίσου με 4.840.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου 
κόστους ίσου με 4.840.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β 1.936.000,00 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επεν-
δυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφε-
ρειακών 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)

20,000%

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

20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 40,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Πε-
ριφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)

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

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

(παρ. 2, άρθρο 11)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύ-
ει 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 εγκα-
τάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

(παρ. 2, άρθρο 11)

100,000%

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύ-
ει 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 6,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

I

(2)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

δ.τ. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» στο καθεστώς 

ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των 

άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (E’ κύκλος). 

 Με την υπό στοιχεία 6204/ΔΠΑ/7/00122/Γ/ν. 4399/ 
2016/22-12-2021 απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακε-
δονίας και Θράκης), εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυ-
σης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 
41 αυτού (E’ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της επιχεί-
ρησης «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στην 
επέκταση εγκαταστάσεων θερμοκηπίων υδροπονικής 
καλλιέργειας ντομάτας με την κατασκευή νέων θερμοκη-
πίων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 01.13.34.06, 
Καλλιέργεια ντοματών θερμοκηπίου), στο Δήμο Τοπεί-
ρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 
συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 14.663.556,59€ 
(ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 
14.663.556,59€ (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β 3.592.571,36 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης 
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.3 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Πρω-
τογενούς Γεωργικής Παραγωγής 

(κοινή 129229/2017)

ΟΜΑΔΑ Χ. Ενισχύσεις Πρωτογενούς 
Γεωργικής Παραγωγής (άρθρο 14 ΓΑΚ 

702/2014) - (άρθρο 8)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρή-

σεις (παρ. 1, άρθρο 11)

35,000%

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

εκ €)

-

Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης βάσει 
Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014

50,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 35,000%

ΟΜΑΔΑ Χ. Ενισχύσεις Πρωτογενούς 
Γεωργικής Παραγωγής (άρθρο 14 ΓΑΚ 

702/2014) - (άρθρο 9)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρή-

σεις (παρ. 2, άρθρο 11)

50,000%

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

εκ €)

-

Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης βάσει 
Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014

50,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-

γηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
60 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

I

   Αριθμ. Α.1259 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.1940/41/ 

14.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονο-

μίας και Οικονομικών «Τελωνειακές διαδικασίες 

εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματι-

κών αποστολών και λοιπών προορισμών με τρο-

φοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 78, 

του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 του Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της παρ. 2 του άρθρου 18, των άρθρων 40, 41 και 
42, της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 78 καθώς και των 
άρθρων 142 και επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
και του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 92),
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δ) των άρθρων 25 και 27 του Κώδικα Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (ν. 2859/2000 - Α’ 248),

ε) του άρθρου 269 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελω-
νειακού Κώδικα (L269),

στ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της 
Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λε-
πτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων 
του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L343),

ζ) του άρθρου 132 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 
1186/2009 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009 
για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών 
ατελειών (L324),

η) της υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 
Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
αποφάσεις (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
Τ. 1940/41/14.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικο-
νομίας και Οικονομικών «Τελωνειακές διαδικασίες εφο-
διασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστο-
λών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, 
καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516), προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
η περίπτωση κατά την οποία, επαγγελματικό πλοίο πα-
ραλαμβάνει καύσιμα με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), σύμφωνα με τις απαλλακτικές 
διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) για 
την εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης ή άλλης σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών, η οποία ακολούθως ακυρώνεται.

5. 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:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο-
μικών «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, 
αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών 
προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» 
(Β’ 516), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Προσθήκη άρθρου 8Α

Μετά το άρθρο 8 «Ματαίωση εφοδιασμού» της υπό 
στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 απόφασης του Υφυπουρ-
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Τελωνειακές διαδικα-
σίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών 
αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, 
καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516) προστίθεται άρθρο 8Α 
ως ακολούθως:

«Άρθρο 8Α
Ακύρωση σύμβασης ναύλωσης

1. Σε περίπτωση που επαγγελματικό πλοίο παρα-
λαμβάνει ποσότητα καυσίμων με απαλλαγή από τον 
αναλογούντα Ε.Φ.Κ., με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης 
ναύλωσης ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η 
οποία στη συνέχεια ακυρώνεται, δύναται να επιτραπεί 
η διατήρηση της παραληφθείσας ποσότητας στο πλοίο, 
μέχρι την υποβολή νέας σύμβασης ναύλωσης ή άλλης 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής για χρο-
νικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υποβολή του 
τελωνειακού παραστατικού εφοδιασμού. Σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες και κατόπιν 
έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής εφοδιασμού, 
η προθεσμία των τριών (3) μηνών δύναται να παραταθεί 
άπαξ και για τρείς (3) επιπλέον μήνες από την παρέλευση 
του τριμήνου.

2. Για την ακύρωση της σύμβασης ναύλωσης ή άλλης 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής, η πλοι-
οκτήτρια ή πετρελαϊκή εταιρεία ενημερώνει εγγράφως, 
άμεσα, την αρμόδια τελωνειακή αρχή εφοδιασμού και 
κατόπιν της γνωστοποίησης, η τελωνειακή αρχή εφοδι-
ασμού προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Σε μέτρηση επί του πλοίου της παραληφθείσας πο-
σότητας καυσίμου και

β. Σε επιμέτρηση της ποσότητας καυσίμου, κατά τον 
απόπλου του πλοίου, κατόπιν υποβολής στην αρμόδια 
τελωνειακή αρχή της νέας σύμβασης ναύλωσης ή άλλης 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής.

3. Κατόπιν της έγγραφης ενημέρωσης για την ακύ-
ρωση της σύμβασης ναύλωσης ή άλλης σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής και μετά τη μέ-
τρηση της παραληφθείσας ποσότητας, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω αναφερόμενα, η συμβαλλόμενη στη 
σύμβαση ναύλωσης ναυτιλιακή εταιρεία, καταθέτει 
στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εφοδιασμού εγγύηση 
ισόποση με το ποσό του αναλογούντος Ε.Φ.Κ. επί της 
συνολικά μετρηθείσας ποσότητας καυσίμου, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 της 
παρούσας απόφασης.

4. Σε περίπτωση που κατά τη διενεργούμενη επιμέτρη-
ση του καυσίμου κατά τον απόπλου διαπιστωθούν δια-
φορές στην αρχικώς και τελικώς μετρηθείσα ποσότητα 
καυσίμου, τότε η συσταθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ 
του Δημοσίου, ενώ σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν 
διαφορές στις ανωτέρω ποσότητες καυσίμου, η συστα-
θείσα εγγύηση λύεται.

5. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα 
των τριών (3) μηνών από την υποβολή του τελωνεια-
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κού παραστατικού εφοδιασμού του πλοίου και δεν υπο-
βληθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή νέα σύμβαση 
ναύλωσης ή άλλη σύμβαση παροχής υπηρεσιών έναντι 
αμοιβής από την πλοιοκτήτρια, η συσταθείσα εγγύηση 
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021

  Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02062882912210004*
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