
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. Α.1156/2022 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών με θέμα «Χορήγηση επι-
δόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 
2022/2023 και καθορισμός του ύψους, των δικαι-
ούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 
χορήγησης αυτού» (Β’ 5646).

2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 3345/2.6.2022 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επι-
κρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δρά-
ση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» (Β’ 2798).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1177 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1156/2022 κοινής 

απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Ανα-

πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ-

πουργού Οικονομικών με θέμα «Χορήγηση επι-

δόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 

2022/2023 και καθορισμός του ύψους, των δι-

καιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικα-

σίας χορήγησης αυτού» (Β’ 5646).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ -

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης 

των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων»(Α’ 235),

β) της υποπαρ. Α.1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του 
ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

γ) του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δη-
μοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασια-
κές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμό Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74),

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

ε) του  Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(ν. 4978/2022, Α’ 190),

στ) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας  
(ν. 4987/2022, Α’ 206),

ζ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

η) του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακι-
νήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 287),

θ) του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέ-
μενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορο-
λογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 312),

ι) του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα για την πε-
ριστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση 
και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),

ια) των άρθρων 1 και 2Β του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

ιβ) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, 
Α’265),

ιγ) του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου 
για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 210),

ιδ) του άρθρου 189 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις 
του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 215),

ιε) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 37 
και του άρθρου 41 αυτού,

ιστ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133), 
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ιζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121, Διόρθωση Σφάλματος Α’ 126),

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

ιθ) της υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901),

κ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

κα) της υπ’ αρ. 339/2019 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),

κβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

κγ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 145),

κδ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),

κε) της υπό στοιχεία. 1019446/113/0015/ΠΟΛ. 1034/ 
14.2.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών (Β’ 307),

κστ) της υπό στοιχεία Α. 1243/15.11.2021 (Β’ 5298) 
απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού 
και του Υφυπουργού Οικονομικών.

2. Την από 6/2020 μελέτη της Εθνικής Μετεωρολο-
γικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό κλιματικών ζωνών 
της Ελλάδας για χρήση στην εκτίμηση του ποσοστού 
επιδόματος θέρμανσης ανά οικισμό.

3. α)Την ανάγκη χορήγησης επιδόματος σε συγκεκρι-
μένες κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης 
εσωτερικής καύσης (DIESEL),φωτιστικού πετρελαίου 
(μπλε κηροζίνης), φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσό-
ξυλων, βιομάζας (πέλετ) και θερμικής ενέργειας μέσω 
τηλεθέρμανσης. 

β)Την υπό στοιχεία Α.1156/2022 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επι-
δόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2022/2023 
και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋπο-
θέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’ 5646).

4. Την υπ’ αρ. 2/181744/18.11.2022 εισήγηση δημο-
σιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημο-
σιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.

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

Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε την  υπό στοιχεία Α.1156/2022 κοινή 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών του Απλήρωτη 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών ως ακολούθως:

Τα στοιχεία 4 και 5 του προοιμίου αντικαθίστανται ως 
εξής:

«4. Την υπ’ αρ. 2/181744/18.11.2022 εισήγηση δημοσι-
ονομικών επιπτώσεων επί του σχεδίου της υπουργικής 
απόφασης σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμαν-
σης χειμερινής περιόδου 2022/2023 της Γενικής Διεύθυν-
σης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού για τα έτη 2022 και 2023. Ειδικότερα, για 
το έτος 2022 θα προκληθεί δαπάνη ύψους 150.000.000 
ευρώ, η οποία θα καλυφθεί με ανακατανομή πιστώσεων 
στον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα θέρμανσης» του ειδικού 
φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» 
του Υπουργείου Οικονομικών, από τον ΑΛΕ 2910601001 
«Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμ-
μάτων» του ίδιου ειδικού φορέα, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4270/2014. Για το 2023, προκαλείται δαπάνη 
ύψους 150.000.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις που θα προβλεφθούν στον εν λόγω ΑΛΕ για 
το έτος 2023.»

2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημο-
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./321/18363 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Διατάξεις 

για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρό-
θεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 
και λοιπές διατάξεις», την παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (Α 54) και την παρ. 2 του άρθρου 10 και 
την παρ. 3 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010  (Α’ 40),

2. 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), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
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Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

4. Το υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ.38054/21-11-2022 έγ-
γραφο του Υπουργείου Υγείας,

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4675/2021 (Α 6),

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή πέντε (5) ατόμων, που διορίζονται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 2920/2001, σε Φορείς επο-
πτείας του Υπουργείου Υγείας, ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 5477 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επι-

κρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δρά-

ση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων» (Β’ 2798).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 10 του ν.  4918/2022 «Μετατροπή 

του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 
(Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο “Ελληνική 
Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων” και κύρωση του Κα-
ταστατικού της και άλλες διατάξεις» (Α’ 68),

2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ’ και των άρθρων 84-89,

3. του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 290),

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

5. του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νο-
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 139) και ειδικότερα των άρθρων 11 και 20,

6. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

7. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134),

8. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119),

9. του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας,

10. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονι-
σμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

11. του άρθρου 42 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενι-
κών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστι-
κή Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17),

12. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

13. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α’ 85),

14. της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857),
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15. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902),

16. της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 από-
φασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),

17. της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφα-
σης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυ-
θεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα 
τρίτων Φορέων» (Β’ 762),

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

19. της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού 
Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος 
Σημασίας» (Β’ 2417),

20. του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα-
σίας (De Minimis) (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013),

21. της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1),

22. της Ανακοίνωσης της Επιτροπής (2021/C 58/01) ανα-
φορικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του κανονισμού για τη 
θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

23. της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύ-
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και 
Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο 
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241» (Β’ 4498),

24. του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής 
της της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης, όπως έχει τροποποιηθεί από τους Κανονι-
σμούς (ΕΕ) 1084/2017, 972/2020, 452/2021, 1237/2021 
και ισχύει,

25. της υπό στοιχεία ΕΠΑΝΕΠ16224/15-02-2022 (ΚτΠ 
ΕΙΣ 2527/15-02-2022) απόφασης του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 063. 
(ΑΔΑ: 993Φ46ΜΤΛΡ-Α78),

26. της υπό στοιχεία ΕΠΑΝΕΠ45481/04-05-2022 (ΚτΠ 
ΕΙΣ 8975/24-05-2022) απόφασης του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 051. 
(ΑΔΑ: 61Ν546ΜΤΛΡ-3Ο8),

27. της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 
6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης 
του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης,

28. της υπό στοιχεία 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: 
ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποί-
ησης της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας 
απόφασης,

29. της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 14113/03-02-2022 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την 
Ένταξη του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Επιχειρήσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161102) της Δράσης 
16706- «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3),

30. της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 17646/10-02-2022 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την 
Ένταξη του Έργου με τίτλο «Βιομηχανικές Πλατφόρμες 
Δεδομένων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161112) της Δράσης 
16706- «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19),

31. της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 54800/20-04-2022 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για 
την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Ταμειακών 
μηχανών, φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και 
μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5168467) της Δράσης 16706- «Ψηφιακός Μετασχηματι-
σμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΛΩΒ).

32. Την ανάγκη αποτελεσματικής παρακολούθησης, 
διαχείρισης και εκτέλεσης της Δράσης του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με 
κωδικό 16706 και τίτλο: “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”.

33. Την υπό στοιχεία 3345/2.6.2022 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και 
ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχημα-
τισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β’ 2798).

34. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 
(Β’ 2798) κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς το Πρό-
γραμμα ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές», προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν ευχερέστερα οι εντάξεις εντός του 
έτους καθώς και η συναφής απορρόφηση των δαπανών.

35. Το γεγονός ότι με την παρούσα, δεν προκύπτουν 
περαιτέρω δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 
κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ., πέραν αυτής που προκαλείται 
από το άρθρο 10 του ν. 4918/2022 (Α’ 68), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιείται η υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και 
ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχημα-
τισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β’ 2798), ως εξής:

1. Μετά το άρθρο Γ.16, προστίθεται νέο άρθρο Γ.17 
ως προς την δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος σε 
διαδοχικούς κύκλους, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο Γ.17
Υλοποίηση Προγράμματος σε διαδοχικούς κύκλους. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος δύναται να πραγμα-

τοποιείται σε διαδοχικούς κύκλους. Με το παρόν καθορί-
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ζεται ο Α’ Κύκλος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης, 
κατά τον οποίο αξιολογούνται Αιτήσεις Χρηματοδότη-
σης που έχουν υποβληθεί από την έναρξη της περιόδου 
υποβολής έως την 30η Νοεμβρίου 2022. Ο Φορέας Υλο-
ποίησης δύναται να ορίζει τις προθεσμίες των επιμέρους 
κύκλων υποβολής αιτήσεων ανά κατηγορία.

Η ένταξη επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα δύναται να 
πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγη-
σης κάθε κύκλου και τον καθορισμό των αιτήσεων που 
δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα. Με 
την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων που 
υποβλήθηκαν μετά την αρχική ένταξη, είναι δυνατό να 
τροποποιείται η σχετική απόφαση του Φορέα Υλοποίη-
σης για να περιλάβει και τις περιπτώσεις αιτήσεων που 
έχουν δικαιωθεί κατά το στάδιο αυτό».

2. Στο άρθρο Γ.2 στον έκτο ορισμό για «Κατηγορίες 
Ενεργειών» η φράση «Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ 

παλαιών προδιαγραφών.» αντικαθίσταται από τη φράση 
«Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρή-
σεων εστίασης.»

3. Στο άρθρο Γ.3, παρ. 1 σημείο xii η φράση «Για την 
Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρή-
σεις που είχαν δηλωμένο ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών 
στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία 
του με κωδικό "ΠΑΥΣΗ".» αντικαθίσταται με τη φράση 
«Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες 
Επιχειρήσεις εστίασης που έχουν δηλωμένο ενεργό ΦΤΜ 
ή ΑΔΗΜΕ στο φορολογικό μητρώο».

4. Στο άρθρο Γ.4 στο σημείο «vi. Κριτήρια Κατάταξης 
αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 6» διαγράφεται όλη 
η γραμμή Π1 του πίνακα.

5. Στο άρθρο Γ.4 στο σημείο «vi. Κριτήρια Κατάταξης 
αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 6» η γραμμή Π2 του 
πίνακα, που είχε ως εξής:

Π2
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται 
σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική 
περιοχή

0,000 1.200,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%

Αναγράφεται ως Π1 και αντικαθίσταται ως εξής:

Π1
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται 
σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική 
περιοχή

0,000 2.000,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*25%

6. Στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου Γ.5, η οριζόντια γραμμή του πίνακα υπό στοιχεία «Κατηγορία 6» που είχε 
ως εξής:

Κατηγορία 6 Αντικατάσταση ΦΗΜ 
παλαιών προδιαγραφών

Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου 
ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής 
συσκευής παλαιών προδιαγραφών 
που δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το 
ΠΣ ΦΗΜ

Έως τον αριθμό των ήδη 
δηλωμένων ΦΗΜ

αντικαθίσταται ως εξής:

Κατηγορία 6
Αντικατάσταση ΦΤΜ ή 
ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων 
εστίασης

Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (ΦΤΜ 
εστιατορίου και ΑΔΗΜΕ εστιατορίου) 
λόγω κατοχής συσκευής παλαιών 
προδιαγραφών

Έως τον αριθμό των ήδη 
δηλωμένων ΦΤΜ και 
ΑΔΗΜΕ

7. Στο σημείο vi της παρ. 3 του άρθρου Γ.6, η φράση «Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΗΜ 
παλαιών προδιαγραφών), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 11.730.000,00€.» αντικαθίσταται με τη 
φράση «Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης), ο προϋπολογι-
σμός ανέρχεται έως του ποσού των 11.730.000,00€».

8. Στο πίνακα της παρ. 3 του άρθρου Γ.6, η οριζόντια γραμμή του πίνακα υπό στοιχεία «Κατηγορία 6» που είχε ως 
εξής:

Κατηγορία 6 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς 
αντικατάσταση * €150,00

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς 
αντικατάσταση * €150,00 100%

αντικαθίσταται ως εξής:

Κατηγορία 6
Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ και 
ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης 
προς αντικατάσταση * €150,00

Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ και 
ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης προς 
αντικατάσταση * €150,00

100%
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9. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 3345/2.6.2022 
κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά 
με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαί-
ων Επιχειρήσεων» (Β’ 2798).

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02063531412220008*

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,




