
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων 2022 μεταξύ εθνικού και 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία α.π.ΥΠΕΝ/ΔΕ-
ΣΕΔΠ/43729/460/11-05-2020 υπουργικής απόφα-
σης «Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβα-
τικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης 
Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών 
Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., 
των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 
και της Επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 117 του 
ν. 4495/2017» (Β’ 1940).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ.  121163 (1) 
Ανακατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού 

Δημοσίων Επενδύσεων 2022 μεταξύ εθνικού και 

συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και 
ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 78.

3. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις τον 
Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 
1952-1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπάνας προβλε-
πόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. εις 
βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως» (Α’ 266).

4. 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).

5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπ’ αρ. 51875/7-5-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

10. Τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2022, όπως 
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.

11. Το άρθρο 230 του ν. 4920/2022 «Ενσωμάτωση 
α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 
2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και 
τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, 
β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων 
με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικο-
νομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, 
την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων 
ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφα-
σης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία 
επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδη-
γιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 
2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και 
την τροποποίηση των Kανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 
575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρ-
θρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποί-
ηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπι-
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στωτικών μέσων, ε) της Oδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους 
παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης 
για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/
ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδη-
γίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής 
πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και 
τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 
2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρεί-
ες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμ-
ψης από την κρίση της COVID-19, Συμπληρωματικός 
κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και 
συναφείς διατάξεις» (Α’ 74), με το οποίο αυξήθηκαν οι 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσε-
ων έτους 2022 κατά 600.000.000 ευρώ.

12. Το άρθρο 123 του ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυ-
βέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των 
λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών 
και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε 
ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εται-
ρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι 
του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικα-
νότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση 
Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση 
και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπλη-
ρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 
2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα» (Α’ 181), με το οποίο αυξήθηκαν περαιτέρω 
οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσε-
ων έτους 2022 κατά 400.000.000 ευρώ.

13. Την ανάγκη για την απρόσκοπτη εκτέλεση του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022 στο σκέλος των 
συνολικών δαπανών.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
επηρεάζεται η επίτευξη του συνολικά προβλεπόμενου 
κατ’ έτος δημοσιονομικού αποτελέσματος του προϋπο-
λογισμού δημοσίων επενδύσεων του εγκεκριμένου Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 
αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή πιστώσεων μέχρι του ποσού των 
διακοσίων τριάντα εκατομμύριων (230.000.000) ευρώ 
μεταξύ εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων οικονομικού 
έτους 2022, με αύξηση του εγκεκριμένου από τη Βουλή 
ορίου πιστώσεων, ύψους ενός δισεκατομμυρίου πεντα-
κοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) ευρώ του εθνικού 
σκέλους, μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου 
επτακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (1.730.000.000) ευρώ 
και με ισόποση μείωση των πιστώσεων του συγχρηματο-
δοτούμενου σκέλους από το ποσό των επτά δισεκατομ-
μυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (7.300.000.000) ευρώ 
μέχρι του ποσού των επτά δισεκατομμυρίων εβδομήντα 
εκατομμυρίων (7.070.000.000) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022
Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 153645/Ν1 (2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α’ 244), σε συνδυασμό με τις δια-

τάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν.  4046/2012 και του Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκε από το άρ-
θρο 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Έγκριση των Σχεδίων 
των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας 
της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο "Κύρια Σύμβαση Χρημα-
τοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύμβασης Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο "Σύμβαση Διευκόλυν-
σης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο "Διευκόλυν-
ση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων", παροχή εξουσιο-
δοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων” και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέ-
τρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (Α’ 107) και το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και την παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 268), το άρθρο 11 του ν. 4229/2014 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α’ 8), το 
άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δρα-
στηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 118) και το άρθρο 
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36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 159).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό 
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 (Β’ 3324) υπουρ-
γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
84151/ΙΑ/20-6-2013 (Β’ 1584) υπουργική απόφαση.

6. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β’ 756) κοινή υπουργική 
απόφαση.

7. Τα υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 131139/Ν1/23-08-2019 και 
67374/Ν1/03-06-2020 αιτήματα των ενδιαφερομένων.

8. Την υπό στοιχεία 182346/Ν1/26-10-2017 (Β’ 3893) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην 
εταιρεία «ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ».

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/58036/06-10-2017 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10. Το π.δ. 2/2021«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 182346/Ν1/26-10-2017 
(Β’ 3893) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιω-
τικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπια-
γωγείου, ως προς τη νομική μορφή της εταιρείας και το 
νόμιμο εκπρόσωπο, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙ-
ΟΤΗΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο (2) 
αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι 
τεσσάρων (24) και είκοσι τριών (23) νηπίων αντίστοιχα.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΠΑΙ-
ΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Ομήρου 28 στο 
Νέο Ψυχικό, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων την Μπλέσιου Βασιλική - Παναγιώτα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Δεκεμβρίου 2022 

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

      Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/132286/1581  (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία α.π.ΥΠΕΝ/ΔΕ-

ΣΕΔΠ/43729/460/11-05-2020 υπουργικής από-

φασης «Καθορισμός οργάνων που ασκούν με-

ταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών 

Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περι-

φερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των 

ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α 

του άρθρου 116 και της Επιτροπής της παρ. 10 

του άρθρου 117 του ν. 4495/2017» (Β’ 1940).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

8. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δο-
μημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

9. Την παρ. 12 του άρθρου 99 του ν. 4685/2020 «Εκσυγ-
χρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).

10. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/11-05-2020 (Β’  1940), υπουργικής 
απόφασης προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πεδίο 
εφαρμογής της ο καθορισμός οργάνου που ασκεί μεταβα-
τικά τις αρμοδιότητες των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. που αποδίδονται 
σε αυτά με την παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4495/2017.
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/

460/11-05-2020 (Β’ 1940) υπουργικής απόφασης επέρχεται 
η εξής αλλαγή: Στην περίπτωση (α), οι λέξεις «την παρ. 3 
του άρθρου 110» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τις παρ. 1 
και 3 του άρθρου 110» και το άρθρο 3 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Άρθρο 3
Μέχρι τη συγκρότηση των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. του άρθρου 

22 του ν. 4495/2017:
α) Τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτά με τις 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 και τις παρ. 1 και 3 του άρ-

θρου 110 του ιδίου νόμου, ασκούν τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ του 
άρθρου 20 του ν. 4495/2017.

β) Τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτά με την 
παρ. 3 του άρθρου 23 και την παρ. 10 του άρθρου 107 
του ν. 4495/2017, ασκούν τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ του άρθρου 
20 του ν. 4495/2017.».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   

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