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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 4896/ΔΠΑ/7/
00010/Γ/16.10.2018 (Β’ 004964) υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της εταιρείας «IKOS Ωκεανία Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» με δ.τ. «IKOS ΩΚΕΑΝΙΑ Α.Ε.»
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

2

Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση
της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

3

Επέκταση των χώρων αποθήκευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και
Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

4

Επέκταση των χώρων του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων
Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Σάμου.

Αρ. Φύλλου 5027

σχεδίου της που αφορά στην «Εκσυγχρονισμός Ολοκληρωμένης Μορφής, της πολυτελούς παραθαλάσσιας ξενοδοχειακής μονάδας «IKOS OCEANIA», 5 αστέρων, δυναμικότητας 651 κλινών», στη θέση ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ του
Δήμου ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, της Περιφέρειας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, (Νομός
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ως προς την επωνυμία.
Μεταβάλλεται η Επωνυμία του φορέα από IKOS Ωκεανία Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων με
διακριτικό τίτλο: IKOS ΩΚΕΑΝΙΑ Α.Ε. σε: IKOS Ωκεανία
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων με διακριτικό τίτλο: IKOS Ωκεανία Μον.Α.Ε.
Για την τροποποίηση δεν απαιτείται γνωμοδότηση
της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 85 και άρθρου 27 του
ν. 4399/2016 και της υπ αρ. 1339/11-04-2017 (Β’ 1341)
υπουργικής απόφασης «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός
του τρόπου λειτουργίας της στο Υπουργείο Εσωτερικών
(τομέας Μακεδονίας και Θράκης)».
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 4896/ΔΠΑ/7/
00010/Γ/16.10.2018 (Β’ 004964) υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της εταιρείας «IKOS Ωκεανία Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» με δ.τ. «IKOS ΩΚΕΑΝΙΑ Α.Ε.»
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.
Με την υπό στοιχεία 4538/ΔΠΑ/7/00010/Γ/23-09-2022
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων τροποποιείται η υπό στοιχεία 4896/
ΔΠΑ/7/00010/Γ/16-10-2018 (Β’ 004964) απόφαση, για την
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 επενδυτικού
σχεδίου της επιχείρησης «IKOS Ωκεανία Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» με δ.τ.
«IKOS ΩΚΕΑΝΙΑ Μον. Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού

Αριθμ. 3993
(2)
Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση
της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 87 του ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός
του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας
τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του
κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου
του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159,
νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές
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ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής
κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 65).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
5. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
6. Την υπ’ αρ. 1368/01.04.2022 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (Β’ 1549) και ιδίως το
άρθρο 5 αυτής.
7. Την υπ’ αρ. 1259/276256/21.09.2022 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την οποία
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 5027/26.09.2022

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του
άρθρου 41 αυτού.
γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως
ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν
καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α’ 17).
δ) της παρ. 4 του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 228).
ε) του άρθρου 223 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 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) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α1125859ΕΞ2020/23-10-2020
(Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013
(Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689),
«Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.» και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Το υπ’ αρ. 15/06-06-2022 αίτημα της εταιρίας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά
την επέκταση των χώρων αποθήκευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
5. Το υπ’ αρ. 4476/30.08.2022 έγγραφο του Τελωνείου
Θεσσαλονίκης το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση
της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979
μετά του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.
6. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «Περί
ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων» (Α’ 194).

Άρθρο 1
Επέκταση των χώρων αποθήκευσης της Κ. Α. Ε.
Α.Ε. στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης
1. Εγκρίνουμε την επέκταση των χώρων αποθήκευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων

Άρθρο 1
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 87
του ν. 4916/2022 (Α’ 65), καθώς και όσες εξειδικεύθηκαν με την υπ’ αρ. 1368/01.04.2022 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (Β’ 1549), παρατείνονται
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από την 28.09.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Ι

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1090563 ΕΞ 2022
(3)
Επέκταση των χώρων αποθήκευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και
Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
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και Φορολογημένων Ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, στη
θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό
διάγραμμα που συνοδεύει το από 30.08.2022 πρακτικό
Γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου
17 του π.δ. 86/1979.
2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 581,36 τ.μ. (επέκταση κατά 189,56 τ.μ.
στον επιβατικό σταθμό και κατά 391,80 τ.μ. στον εμπορευματικό σταθμό του Αερολιμένα Μακεδονία) και θα
βρίσκεται υπό τελωνειακή παρακολούθηση.
3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».
4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, από τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 και από τις
διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων, που ρυθμίζουν
θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κ.λπ.
των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1090565 ΕΞ 2022
(4)
Επέκταση των χώρων του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων
Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Σάμου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ 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 διατάξεων» (Α’ 194).
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του
άρθρου 41 αυτού.
γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως
ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν
καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α’ 17).
δ) της παρ. 4 του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 228).
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ε) του άρθρου 223 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 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) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α1125859 ΕΞ2020/23-10-2020
(Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013
(Β’ 130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689),
«Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.» και την υπό
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1- 2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Το υπ’ αρ. 24/26-07-2022 αίτημα της εταιρίας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά
την επέκταση των χώρων του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον
Αερολιμένα Σάμου.
5. Το υπ’ αρ. 1641/16.08.2022 έγγραφο του Τελωνείου
Σάμου το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 μετά
του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.
6. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επέκταση των χώρων της Κ. Α. Ε. Α. Ε. στον
Αερολιμένα Σάμου
1. Εγκρίνουμε την επέκταση των χώρων του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου,
στον Αερολιμένα Σάμου, στη θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει
το από 16.08.2022 πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979.
2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 17 τ.μ., ο οποίος αφορά τον χώρο Extra
Schengen στον Αερολιμένα Σάμου και θα βρίσκεται υπό
τελωνειακή παρακολούθηση.
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3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».
4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, από τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 και από τις
διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων, που ρυθμίζουν
θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κ.λπ.
των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

Τεύχος B’ 5027/26.09.2022

Άρθρο 2
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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