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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, Επιστροφή εγγυ−
ητικής επιστολής Ολοκλήρωση − Οριστικοποίηση 
του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«SOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑ−
ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004. 

 Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7081/ΥΠΕ/5/01290/Ε/Ν.3299/ 
2004/21−01−2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού πιστοποιείται η ολοκλήρω−
ση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας 
«SOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής 
μονάδας 5*, στο Δ.Δ. Βουναρίων, του Δήμου Κορώνης, 
του Νομού Μεσσηνίας (πυρόπληκτη περιοχή), με τους 
εξής όρους: 

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των έξι 
εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (6.244.869,00 €).

(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα μία χιλιάδων δια−
κοσίων δέκα επτά ευρώ (1.561.217,00€), που αποτελεί 
ποσοστό 25 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης. 

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξι χιλιά−
δων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ (3.736.422,00 €), που 
αποτελεί ποσοστό 59,832% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακο−
σίων τριάντα ευρώ (947.230€) που αποτελεί το 15,168% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 19−02−2014.
(στ) Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 47 δωμάτια 

98 κλίνες.
(ζ) Οι νέες θέσεις εργασίας αντιστοιχούν σε 14,69 ΕΜΕ.
(θ) Η μετοχική σύνθεση του φορέα τον χρόνο της 

ολοκλήρωσης έχει ως εξής:
ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 94,0108 %
ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5,9892 %
ΣΥΝΟΛΟ 100,00%
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η αποδέσμευ−

ση της υπ’ αριθ. 234/A000000029677/MD1311200001/ 30−
04−13 κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής της Τράπε−
ζας Πειραιώς (κ/μα Πατησίων 2044) και η καταβολή 
του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους ενός 
εκατομμυρίου οχτακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων δια−
κοσίων έντεκα ευρώ (1.868.211,00 €).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του 
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθ. 33/2011 Π.δ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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   Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1009506 ΕΞ 2016 (2)
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) 
λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2016. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 97 του 

Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄), «Εθνικός Τελωνειακός Κώ−
δικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με 
τις οποίες η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης 
των τσιγάρων, για τον υπολογισμό των φορολογικών 
επιβαρύνσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των 
παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου, καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών. 

2. Την ανάγκη καθορισμού της Σταθμισμένης Μέσης 
Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων, βάσει 
των τηρουμένων από την Υπηρεσία στοιχείων σχετικά 
με τις φορολογηθείσες ποσότητες και τις λιανικές τιμές 
πώλησης των προϊόντων αυτών κατά το έτος 2015. 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90, του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄). 

4. Τις διατάξεις των Προεδρικών διαταγμάτων 185/2009 
(ΦΕΚ 213/Α΄/2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου 
Οικονομικών» και 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/2009), «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 
ως και του Π.σ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α΄/2014 και ΦΕΚ 25/Α΄/2015 για 
τη διόρθωση σφάλματος). 

5. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α1015213/28.01.2013 (ΦΕΚ 130/Β΄
και ΦΕΚ 372/Β΄), απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών, «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις της αριθ. ΠΥΣ1/20.01.2016 «Επιλογή και 
Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ/
ΥΟΔΔ 18). 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Για τον υπολογισμό από 31 Ιανουαρίου 2016 του ει−
δικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των τσιγάρων, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 
97 του Ν. 2960/2001 και με βάση τα στοιχεία φορολο−
γίας του έτους 2015, ορίζουμε ως Σταθμισμένη Μέση 
Τιμή (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων το ποσό 
των 185,40 ευρώ τη φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ.=1.000 
τσιγάρα). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2016 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

Αριθμ. 484/8925 (3)
 Κατανομή των Συμπληρωματικών Ποσοτήτων του δεύ−

τερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 Καν. 
(ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει» − Τροποποίηση της Από−
φασης Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με αριθ. πρωτ. 5852/135081/4−12−2015 
«Ανακατανομή των Ποσοτήτων (πλην ροδάκινων και 
νεκταρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξου−
σιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 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» (Α΄ 32).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» 
(Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 101). 

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 38).

2. Την Υ26/06−10−2015 Απόφαση πρωθυπουργού «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτών Υπουργών» (Β΄ 2144).

3. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα».

γ) Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κανόνων για άμε−
σες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή−
ριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου».

δ) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς 
των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωρο−
κηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ε) Καν (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρω−
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστι−
κού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον 
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των με−
ταποιημένων οπωροκηπευτικών».

στ) Καν. (ΕΕ) 1031/2014 της Επιτροπής «σχετικά με τη 
θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για 
τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών».

ζ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1369/2015 της 
Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συ−
μπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης 
στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.

4. Τα άρθρα 3 και 5 της αριθ. 3320/89565/13−08−2015 
κοινής υπουργικής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουρ−
γών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συμπληρωματικά μέτρα για 
την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
1369/2015 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με 
τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων 
μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπω−
ροκηπευτικών» (Β΄ 1701).

5. Την αριθ. 3330/89989/17−08−2015 απόφαση ανα−
πληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Αρχική κατανομή των 
Ποσοτήτων του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιοδό−
τηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων 
μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπω−
ροκηπευτικών, όπως ισχύει» (Β΄ 1765).

6. Την αριθ. 4562/111018/13−10−2015 απόφαση αναπλη−
ρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Αρχική κατανομή των Ποσοτήτων (πλην ροδάκινων και 
νεκταρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιοδό−
τηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 2257).

7. Την αριθ. πρωτ. 5852/135081/4−12−2015 απόφαση ανα−
πληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Ανακατανομή των Ποσοτήτων (πλην ροδάκινων και νε−
κταρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιοδότη−
ση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει».

8. Το αριθ. πρωτ. 8787/398/12−01−2016 αίτημα της Πε−
ριφερειακής ενότητας Ηλείας.

9. Το αριθ. πρωτ. 8329/1221/13−01−2016 αίτημα της Πε−
ριφερειακής ενότητας Αργολίδας.

10. Το αριθ. πρωτ. 162/4418/14−01−2016 αίτημα της Πε−
ριφερειακής ενότητας Αιτ/νιας.

11. Την πορεία κοινοποιήσεων και υλοποίησης των 
ποσοτήτων ανά περιφερειακή ενότητα έως το τέλος 
Δεκεμβρίου 2015.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την κατανομή 2.200 τόνων από τους 3.000 τόνους 
στην κατηγορία Πορτοκάλια Κλημεντίνες Μανταρίνια 
Λεμόνια κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 2 Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύ−
ει, σύμφωνα με το παρακάτω Παράρτημα της Παρούσας.

Άρθρο 2

Την δεύτερη ανακατανομή των ποσοτήτων (εκτός 
ροδάκινων και νεκταρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του 
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά 
με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων 
μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπω−
ροκηπευτικών, όπως ισχύει στις Περιφερειακές Ενότη−
τες της χώρας με βάση τις καλλιεργούμενες εκτάσεις 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 
καθορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Το Παράρτημα προσαρτάται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΗΛΑ και 
ΑΧΛΑΔΙΑ
 (τόνοι)

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ − ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

(τόνοι)

ΝΤΟΜΑΤΕΣ − ΚΑΡΟΤΑ 
ΓΛΥΚΟΠΙΠΕΡΙΕΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑ 

& ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ 
(τόνοι)

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ − ΛΕΜΟΝΙΑ 
(τόνοι)

ΠΕΛΛΗΣ 252 1.339

ΗΜΑΘΙΑΣ 757 3.340

ΚΑΒΑΛΑ 2.880

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2.240

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.210 125

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 250

ΠΙΕΡΙΑΣ 2.090

ΛΑΡΙΣΑ 625 760

ΚΟΖΑΝΗ 131

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 252

ΑΡΤΑ 740 914

ΧΑΝΙΑ
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ΑΡΓΟΛΙΔΑ 4.391

ΑΙΤ/ΝΙΑ 1.246

ΛΑΚΩΝΙΑ 1.899

ΞΑΝΘΗ 77

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 76

ΒΟΙΩΤΙΑ 130

ΗΛΕΙΑ 75

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 63

ΕΥΒΟΙΑ 62

ΑΡΚΑΔΙΑ 10

ΛΟΙΠΕΣ 223 1.701 742 1.700

ΣΥΝΟΛΟ 2.500 16.300 1.350 10.150

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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