
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 189062 ΕΞ 2022 
Τροποποίηση των υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/

31.5.2022 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης εν-

διαφέροντος για τη χορήγησης ενίσχυσης με τη 

μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλή-

γησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δι-

άδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 

και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες 

που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021, 

στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλ-

λας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστο-

ριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μα-

κεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λά-

ρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’  2760) 

και 164552ΕΞ2022/10.11.2022 «Διαδικασία και 

προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορ-

φή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που 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 Περι-

φερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσ-

σαλίας» (Β’ 5769) κοινών αποφάσεων των Υπουρ-

γών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 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 Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352 
της 24.12.2013 σελ.1) και ιδίως τα άρθρα 1, 3 και 5 αυτού 
και το γεγονός ότι με τη χορήγηση της παρούσας ενί-
σχυσης δεν προκαλείται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας όπως αυτό καθορίζεται 
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.

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) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

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 νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α’ 107).

7. Τον ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων» - Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 190).

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

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 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 Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
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 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,  
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης 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 απόφα-
ση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

20. Την υπό στοιχεία 164552ΕΞ2022/10.11.2022 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις 
που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που 
επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021, στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κο-
ζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 5769).

21. Την υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/31.5.2022 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος για τη χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή 
επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 
κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες οικονο-
μικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 
2021, στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 2760), .

22. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστή-
ματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕ-
ΗΣ)» (Β’ 2417).

23. 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).

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

25. Τις από 24.11.2022 και 23.03.2022 εισηγήσεις της 
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

26. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν 
υποστεί μεγάλες οικονομικές απώλειες οι οποίες επιτά-
θηκαν από τους παγετούς που εκδηλώθηκαν την περίο-
δο 15 Φεβρουαρίου έως 20 Απριλίου 2021, στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κο-
ζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

27. Την από 22.12.2022 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

28. Τo από 26.10.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κε-
ντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και το από 
25.10.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών.

29. Την υπό στοιχεία 2/194319/ΔΠΓΚ/22.12.2022 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.

30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης που αφορούν την τροποποίηση της υπό στοιχεία 
164552ΕΞ2022/10.11.2022 (Β’ 5769) κοινής υπουργικής 
απόφασης προκαλείται ενδεχόμενη πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 2022, πέραν 
της ήδη υπολογισθείσας με την αρχική κοινή υπουργική 
απόφαση δαπάνης (8.000.000 ευρώ), η οποία δεν είναι 
δυνατόν να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγ-
ματικά γεγονότα και θα αντιμετωπιστεί με μεταφορά 
πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για 
δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» 
του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών προς τον ΑΛΕ 
2310988899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, 
φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικό-
τητα» του ιδίου ειδικού φορέα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/

31.05.2022 (Β’ 2760) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από την 
6η Ιουνίου 2022 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, από την 
14η Σεπτεμβρίου 2022 έως και την 21η Σεπτεμβρίου 
2022, από την 9η Δεκεμβρίου 2022 έως και την 13η Δε-
κεμβρίου 2022 και την 23η Δεκεμβρίου 2022».
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Άρθρο 2
Η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 164552ΕΞ2022/

10.11.2022 (Β’ 5769) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 21η Νοεμβρί-
ου 2022, από την 15η Δεκεμβρίου 2022 έως και την 19η 
Δεκεμβρίου 2022, καθώς και την 27η Δεκεμβρίου 2022».

Άρθρο 3
Το Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/

31.05.2022 (Β’ 2760) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Πα-
ράρτημα ΙΙΙ της υπό στοιχεία 164552ΕΞ2022/10.11.2022 
(Β’ 5769) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων της αντικαθίστανται αντι-
στοίχως με το Παράρτημα Ι και το Παράστημα ΙΙΙ της 
παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτών.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/31.05.2022 
(Β’ 2760) κοινής απόφασης Κωδικοί Αριθμοί 
Δραστηριότητας

Σε περίπτωση εξαψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι υποκατηγορίες οκταψήφιων ΚΑΔ

ΚΑΔ Περιγραφή

10.32.00.00 Παραγωγή χυμών φρούτων και 
λαχανικών

10.32.10.00 Παραγωγή χυμών φρούτων και 
λαχανικών

10.32.19.00 Παραγωγή άλλων χυμών φρούτων και 
λαχανικών

10.39.00.00 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση 
φρούτων και λαχανικών

10.39.17.00 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση 
φρούτων και λαχανικών

10.39.18.00 Επεξεργασία και συντήρηση 
λαχανικών, (εκτός από πατάτες), 
φρούτων, καρπών με κέλυφος και 
άλλων βρώσιμων μερών φυτών, 
παρασκευασμένων ή συντηρημένων 
σε ξίδι ή οξικό οξύ

10.39.22.00 Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και 
πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών 
με κέλυφος

10.39.22.01 Παραγωγή κομπόστας φρούτων

10.39.22.02 Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, 
γλυκών κουταλιού και παρόμοιων 
ειδών, από φρούτα και άλλους 
καρπούς

16.24.10.00 Κατασκευή ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

16.24.11.00 Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας 
υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών 
πλαισίων στοιβασίας και άλλων 
σανίδων μεταφοράς φορτίων, από 
ξύλο

16.24.13.00 Κατασκευή άλλων ξύλινων 
εμπορευματοκιβωτίων και μερών 
τους

17.21.14.00 Κατασκευή πτυσσόμενων 
χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κιβωτίων 
από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

22.22.19.00 Κατασκευή άλλων πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.13.00 Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων 
και παρόμοιων ειδών από πλαστικές 
ύλες

46.19.10.07 Εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών 
οργανισμών (για αγροτικά προϊόντα)

46.21.19.00 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών πρώτων 
υλών π.δ.κ.α.

46.31.00.00 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.10.00 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.00 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.01 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών 
προϊόντων

46.31.11.11 Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών

46.31.12.00 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.69.20.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
πλαστικών προϊόντων συσκευασίας 
επαγγελματικής χρήσης

49.41.19.02 Οδικές μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων με φορτηγό 
αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.41.19.04 Οδικές μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων, με φορτηγό 
αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και 
με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.41.11 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς 
εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία

52.10.11.00 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη

52.10.19.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας 
(συσκευασία, συντήρηση κ.λπ.), προς 
αποθήκευση αγροτικών προϊόντων



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ69914 Τεύχος B’ 6699/23.12.2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
της υπό στοιχεία 164552ΕΞ2022/10.11.2022 
(Β’ 5769) κοινής απόφασης Κωδικοί Αριθμοί 
Δραστηριότητας

Σε περίπτωση εξαψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι υποκατηγορίες οκταψήφιων ΚΑΔ

ΚΑΔ Περιγραφή

10.32.00.00 Παραγωγή χυμών φρούτων και 
λαχανικών

10.32.10.00 Παραγωγή χυμών φρούτων και 
λαχανικών

10.32.19.00 Παραγωγή άλλων χυμών φρούτων 
και λαχανικών

10.39.00.00 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση 
φρούτων και λαχανικών

10.39.17.00 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση 
φρούτων και λαχανικών

10.39.18.00 Επεξεργασία και συντήρηση 
λαχανικών, (εκτός από πατάτες), 
φρούτων, καρπών με κέλυφος και 
άλλων βρώσιμων μερών φυτών, 
παρασκευασμένων ή συντηρημένων 
σε ξίδι ή οξικό οξύ

10.39.22.00 Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων 
και πουρέ και πολτών φρούτων ή 
καρπών με κέλυφος

10.39.22.01 Παραγωγή κομπόστας φρούτων

10.39.22.02 Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, 
γλυκών κουταλιού και παρόμοιων 
ειδών, από φρούτα και άλλους 
καρπούς

16.24.10.00 Κατασκευή ξύλινων 
εμπορευματοκιβώτιων

16.24.11.00 Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας 
υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών 
πλαισίων στοιβασίας και άλλων 
σανίδων μεταφοράς φορτίων, από 
ξύλο

16.24.13.00 Κατασκευή άλλων ξύλινων 
εμπορευματοκιβωτίων και μερών 
τους

17.21.14.00 Κατασκευή πτυσσόμενων 
χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κιβωτίων 
από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

22.22.19.00 Κατασκευή άλλων πλαστικών ειδών 
συσκευασίας

22.22.13.00 Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων 
και παρόμοιων ειδών από πλαστικές 
ύλες

46.19.10.07 Εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών 
οργανισμών (για αγροτικά προϊόντα)

46.21.19.00 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
ακατέργαστων αγροτικών πρώτων 
υλών π.δ.κ.α.

46.31.00.00 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και 
λαχανικών

46.31.10.00 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.00 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων 
και λαχανικών

46.31.11.01 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών 
προϊόντων

46.31.11.11 Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών

46.31.12.00 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων 
φρούτων και λαχανικών

46.69.20.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων 
πλαστικών προϊόντων συσκευασίας 
επαγγελματικής χρήσης

49.41.19.02 Οδικές μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων με φορτηγό 
αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.41.19.04 Οδικές μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων, με φορτηγό 
αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και 
με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.41.11 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς 
εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία

52.10.11.00 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη

52.10.19.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας 
(συσκευασία, συντήρηση κ.λπ.), προς 
αποθήκευση αγροτικών προϊόντων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής 
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02066992312220004*




