
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/
31.05.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δια-
δικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
τη χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορή-
γησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομι-
κά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες 
οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους 
παγετούς του 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες 
Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κο-
ζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρει-
ας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 
(Β’ 2760).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφαλμάτων στην απόφαση ΡΑΕ 671/
2022 «Έγκριση Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπι-
σης Κινδύνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 
2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την 
ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας και με την κατάργηση 
της οδηγίας 2005/89/ΕΚ».

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 48623/
13-4-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1985).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 130327 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/

31.05.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δι-

αδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για τη χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επι-

χορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οι-

κονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της 

νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν 

μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν 

από τους παγετούς του 2021, στις Περιφερεια-

κές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρει-

ας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές 

Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Πε-

ριφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας» (Β’ 2760). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 του ν. 4859/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης 

και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνο-
τροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια 
ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’ 228).

2. Τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δε-
κεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L352 της 24/12/2013 σελ.1) και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.

4. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις” 
(Α’ 184).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Την παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α’ 107).

7. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90).
8. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων» (Α’ 15).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-

γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

12. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

15. Το άρθρο του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνη-
ση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

16. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

17. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

18. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

19. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 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 δι-
ατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

20. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 
(ΠΣΣΕ-ΗΣ)» (Β’ 2417).

21. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προ-
σωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδια-
φέροντος» (Β’ 1135).

22. Την υπ’ αρ. 109/12.03.2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

23. Το υπ’ αρ. 305/07.04.2022 έγγραφο του Οργανι-
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

24. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν υποστεί μεγάλες 
οικονομικές απώλειες οι οποίες επιτάθηκαν από τους 
παγετούς που εκδηλώθηκαν την περίοδο 15 Φεβρου-
αρίου έως 20 Απριλίου 2021, στις Περιφερειακές Ενό-
τητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, 
Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

25. Την από 13.09.2022 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

26. Την από 29.03.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

27. Την υπό στοιχεία 2/145071/ΔΠΓΚ/08.09.2022 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/31.05.2022 (Β’ 2760) κοι-

νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων τροποποιείται ως εξής:

1. Η υποπερ. ββ της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1 
αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) έχουν οριστικοποιήσει την κατάσταση οικονο-
μικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα 
(«έντυπο Ε3») για το φορολογικό έτος 2021, ανεξάρτητα 
από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, 
έως την προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 2 και το αρ-
γότερο ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2021».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος είναι οι ενδιαφερόμενες επι-
χειρήσεις να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για 
το φορολογικό έτος 2021, εντός της προθεσμίας της 
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παρ. 2 του άρθρου 2 και πριν την υποβολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και το αργότερο ως και την καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας ει-
σοδήματος φορολογικού έτους 2021, εφόσον τηρούν 
διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 
Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική χρή-
ση διαφορετική από τη διαχειριστική χρήση που λήγει 
την 31η Δεκεμβρίου, προϋπόθεση για την οριστικο-
ποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι ενδι-
αφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν οριστικοποιήσει 
το έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2020, εντός της 
προθεσμίας της υποπερ. αα της περ. ε της παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου 1.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από την 

6η Ιουνίου 2022 έως και την 30 Ιουνίου 2022 και από την 
14η Σεπτεμβρίου 2022 έως και την 21η Σεπτεμβρίου 
2022.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός  Ανάπτυξης και
Οικονομικών Επενδύσεων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
    Στην υπ’ αρ. 671/2022 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρ-

χής Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 4657):

α) Στη σελίδα 47228 απαλείφονται οι στίχοι 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 και 10 εκ των άνω.

β) Στη σελίδα 47232 και στο στίχο 5 εκ των άνω απα-
λείφεται ο πίνακας «Επιπτώσεις - Πιθανότητα εμφάνισης»

γ) Στη σελίδα 47233 απαλείφεται το σχήμα:
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΑΡΧΗ - Ε.Φ»

  (Από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)

Ι

(3)
    Στην υπ’ αρ. 48623/13-4-2022 απόφαση του Συντο-

νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1985) 
και αφορά συμπλήρωση της υπ’ αρ. 59955/20-5-2021 
απόφασης περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και 
λειτουργίας Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Πα-
ραρτήματος Φροντίδας «Αγ. Ταβιθά» του ΝΠΔΔ «Κέντρο 
Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπο-
λης - Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», διορθώνεται 
ως προς τον ΙΔΟΧ απασχολούμενο ο κλάδος/ειδικότητα

από το εσφαλμένο: 
«ΔΕ Μαγείρων» 
στο ορθό: 
«ΥΕ Βοηθών Μαγείρων».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)   
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*02048601409220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




